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.øçùä:‰·ÈÎ˘ ÔÓÊ ÈÂ¯˜ ‰ÏÈÏ‰ ÏÎ˘

.íéøáàå íéáìç øè÷ä˙Â�·¯˜ Ï˘
· ÔÓ„ ˜¯Ê�˘:ÌÂÈ.ïúåöî˙ÂÏÚ‰Ï

„Ú ‰�ÈÏ· ÌÈÏÒÙ� Ô�È‡Â ‰ÏÈÏ‰ ÏÎ
ÔÓ ‰ËÓÏ Ô‰Â ¯Á˘‰ „ÂÓÚ ‰ÏÚÈ˘

¯˜·Ï ÔÈÏÈ ‡Ï 'È˙Î„ Á·ÊÓ‰(„Ï ˙ÂÓ˘)[ã:
.íéáìç:˙Â�·¯˜ ÏÎ Ï˘.íéøáàÏ˘
:‰ÏÂÚ.ãçà íåéì íéìëàðä ìëåÔÂ‚Î

˙ÂÁ�ÓÂ ˙¯ˆÚ È˘·ÎÂ Ì˘‡Â ˙‡ËÁ
:‰„Â˙Â.ïúåöî:Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊãò

.øçùä ãåîò äìòéù·Ó ‡Â‰ÂÔ‡È
ÁÈ�È ‡Ï ‰„Â˙· ·È˙Î„ ¯˙Â� ˙ÂÈ‰Ï

¯˜· „Ú Â�ÓÓ(Ê ‡¯˜ÈÂ)[ä‰„Â˙Ó ÌÏÎÂ
:Â„ÓÏÈãò íéîëç åøîà äîì ïë íà
.úåöç:'È˘„˜ ˙ÏÈÎ‡·Â ÚÓ˘ ˙‡È¯˜·

.äøéáòä ïî íãà ÷éçøäì éãë
‡Ï˘ È„Î Ô�ÓÊ Ì„Â˜ ‰ÏÈÎ‡· ÌÂ¯Ò‡Â
·ÈÈÁ˙ÈÂ ¯Á˘‰ „ÂÓÚ ¯Á‡Ï ÔÏÎ‡Ï ‡·È
Ì„‡‰ ˙‡ Ê¯ÊÏ ÚÓ˘ ˙‡È¯˜· ÔÎÂ ˙¯Î
ÍÎ ÍÂ˙·Â ˙Â‰˘ „ÂÚ ÈÏ ˘È ¯Ó‡È ‡Ï˘
.ÔÓÊ‰ ÂÏ ¯·ÚÂ ¯Á˘‰ „ÂÓÚ ‰ÏÚÈ

·ÏÁ ¯Ë˜‰ÂÂ¯Ó‡ ‡Ï ‡Î‰ È�˙˜„ ÌÈ
Â‰Ï Ë˜� ‡ÏÂ ÏÏÎ ˙ÂˆÁ „Ú ÌÈÓÎÁ Â·
‚‰Â�‰ ¯·„ ÏÎ˘ ÚÈ„Â‰Ï ‡Ï‡ ‡Î‰
Ô�˙ ÈÓ� ÈÎ‰Â .‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ¯˘Î ‰ÏÈÏ·

‰ÏÈ‚Ó„ È�˘ ˜¯Ù·(:Î Û„)‰ÏÈÏ‰ ÏÎ
·ÏÁ ¯Ë˜‰ÏÂ ¯ÓÂÚ‰ ˙¯Èˆ˜Ï ¯˘ÎÌÈ

:ÌÈ¯·‡Â'îâ.éà÷ àëéä‡ÎÈ‰Ó
· ‡�˙„ ˜ÈÏÒ ‡˜ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙·ÂÁ ‰È

:‰‡È¯˜‰ ÔÓÊ Ô‡Î ÏÂ‡˘Ï ÏÈÁ˙‰˘
.éà÷ àø÷à:‰‡È¯˜‰ ˙·ÂÁ „ÓÏ Ì˘Â
.à"òáéàå·¯Ú ‡�˙„ ‡‰ÛÈÏÈ ‡˘È¯· ÔÈ

:ÌÏÂÚ Ï˘ Â˙ÈÈ¯·Ó.úéøçùáàðúøãäå
:˙È¯Á˘· ÚÓ˘ ˙‡ ÔÈ¯Â˜ È˙ÓÈ‡Ó

.íéáëåëä úàö úòùî¯Ó‚ ‡Â‰˘
·ÔÓ˜Ï ÛÈÏÈ„Î ˘Ó˘‰ ˙‡È(· „ÂÓÚ):

‡ÓÏÈ„

���'îâÈ�˙„'éáøòã

:‡˘È¯·

'éðúîá÷éçøäì éãë
·"Ú Î"˜ ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙ 'ÈÚ

:‡·¯ ¯Ó‡ ‰"„'ñåúá

ïéúîäì éãë 'åë êøáî
'åë íäéøáçì'ÒÂ˙ 'ÈÚ

.È"¯‡„ ‰"„ ·"Ú „ ÔÓ˜Ï
‰"„ ·"Ú Ê"Î 'ÒÂ˙·Â
‡"Ú ‚Î ‰ÏÈ‚Ó·Â ‡˙ÎÏ‰Â

:ÔÂÈÎ ‰"„ 'ÒÂ˙úäâäá

úìî øçà á"éøäåî
.ìëä·"Ú „"Ï ÔÈËÈ‚ Ú"ÚÂ

:‰�ÓÏ‡ ‰"„ 'ÒÂ˙

'îâ[àðáì ízðpLåéE ÀÄÇÀÈÀÈÆ
áa EzáLa ía zøaãåEúé ÀÄÇÀÈÈÀÄÀÀÀÅÆ

áeEaëLáe Cøcá Ezëì ÀÆÀÀÇÆÆÀÈÀÀ
:Eîe÷áeÀÆ(Ê ,Â ÌÈ¯·„)

[áíBé øBàì íéäìà àø÷iåÇÄÀÈÁÙÄÈ
éäéå äìéì àø÷ CLçìåÀÇÙÆÈÈÈÀÈÇÀÄ
:ãçà íBé ø÷á éäéå áøòÆÆÇÀÄÙÆÆÈ

)(‰ ,‡ ˙È˘‡¯·

[âëàé øçàå øäèå LîMä àáe:àeä Bîçì ék íéLãwä ïî ì(Ê ,·Î ‡¯˜ÈÂ)é"ùø[ãíc õîç ìò èçLú àì ÈÇÆÆÀÈÅÀÇÇÙÇÄÇÃÈÄÄÇÀÙÄÀÇÇÈÅÇ
:çñtä âç çáæ ø÷aì ïéìé àìå éçáæ(‰Î ,„Ï ˙ÂÓ˘)[äëàé Bðaø÷ íBéa åéîìL úãBz çáæ øNáeepnî çépé àì ì ÄÀÄÀÙÈÄÇÙÆÆÇÇÇÈÇÀÇÆÇÇÀÈÈÀÈÀÈÅÈÅÙÇÄÇÄÆ

:ø÷a ãò(ÂË ,Ê ‡¯˜ÈÂ)'ñåú[åáLézìlä íBia òLî ìò E:E÷ãö éèt(„Ò˜ ,ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙) ÇÙÆÆÇÇÄÇÀÄÇÄÀÀÅÄÀÆ

íéøáàå íéáìç øè÷ä
äìòéù ãò ïúåöî

.øçùä ãåîò·È˙Î„Î
(Â ‡¯˜ÈÂ)ÏÚ ‰„˜ÂÓ ÏÚ

...‰ÏÈÏ‰ ÏÎ Á·ÊÓ‰
)(ÔÈ¯È˘Î ‰"„ :ÁÒ ÌÈÁÒÙ

éúîéàî.'åëå ïéøå÷ÌÂÈ „ÂÚ·Ó Ô�È¯˜ ÈÎÈ‰ Ô�‡Â È"˘¯ 'ÈÙ
·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆÏ ÔÈ�È˙ÓÓ Â�‡ ÔÈ‡ÂÏÚ 'Ó‚· ˘¯ÙÓ„Î ÌÈ

˙‡ˆ ¯Á‡Ï ‡Â‰Â ¯˜ÈÚ ‰ËÓ‰ ÏÚ˘ ÚÓ˘ ˙‡È¯˜˘ È"˘¯ ˘¯ÈÙ ÔÎ
·ÎÂÎ‰· ‡˙È‡ ÈÎ‰Â .ÌÈÔÎ Ì‡Â ‡ˆÈ ‡Ï ÔÎÏ Ì„Â˜ ‡¯˜ Ì‡ ÈÓÏ˘Â¯È

·· ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÔÈÏÏÙ˙Ó Â�‡ ‰ÓÏ˙È
ÍÂ˙Ó ‰ÏÙ˙· „ÂÓÚÏ È„Î ˙Ò�Î‰
ÔÈ‡ ‡Ï‰Â Â˘Â¯ÈÙÏ ‡ÓÈ˙ .‰¯Â˙ È¯·„
‰·ÈÎ˘Ï ÍÂÓÒ ˙Â¯˜Ï ÔÈÏÈ‚¯ ÌÏÂÚ‰

‰�Â˘‡¯ ‰˘¯Ù ‡Ï‡(:Ò Û„ ÔÓ˜Ï)Ì‡Â
„ÂÚÂ .˙Â¯˜Ï ÂÏ ‰È‰ ˙ÂÈ˘¯Ù ˘Ï˘ ÔÎ
ÚÓ˘ ˙‡È¯˜· Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ„ ‰˘˜
·¯Ú· ‰È¯Á‡Ï ÌÈ˙˘Â ‰È�ÙÏ ÌÈ˙˘.˙È

ÍÂÓÒ ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ‰˙Â‡„ „ÂÚÂ
·˘· ‡Ï‡ ‰�È‡ ‰ËÓÏÔÈ˜ÈÊÓ‰ ÏÈ

ÍÂÓÒ· ¯Ó‡„Î(.‰ Û„)„ÈÓÏ˙ Ì‡Â
Î"‡„ ‰˘˜ „ÂÚÂ .ÍÈ¯ˆ Â�È‡ ‡Â‰ ÌÎÁ

·¯Î Ô�È˜ÒÙ¯Ó‡„ ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
· ÚˆÓ‡· 'ÈÙ ÌÂ�˜˙ ÚˆÓ‡· ˙ÂÏÙ˙ÔÈ

· ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ È�˘Ï˘ ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÔÈ
·Â ˙È¯Á˘·¯Ú Ï˘ ˘"˜ ÔÈÔ�‡Â .˙È

ÔÓ˜Ï ¯Ó‡„ Ô�ÁÂÈ '¯Î Ï"ÈÈ˜(:„ Û„)

ÍÓÂÒ‰ ‰Ê ‡·‰ ÌÏÂÚ‰ Ô· Â‰ÊÈ‡
·¯Ú Ï˘ ‰ÏÂ‡‚'ÈÙ ÔÎÏ .‰ÏÙ˙Ï ˙È

· Ï˘ ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ‰·¯„‡„ ˙"¯˙È
Â�‡ Í‡È‰ ¯Ó‡˙ Ì‡Â .¯˜ÈÚ ˙Ò�Î‰
¯ÓÂÏ ˘ÈÂ .ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ÍÎ ÏÎ ÔÈ¯Â˜

·¯Î ÔÏ ‡ÓÈÈ˜„˜¯Ù· ¯Ó‡„ ‰„Â‰È È
¯Á˘‰ ˙ÏÙ˙(.ÂÎ Û„)˙ÏÙ˙ ÔÓÊ„

„Á‡ Â�ÈÈ‰„ ‰Á�Ó‰ ‚ÏÙ „Ú ‰Á�Ó
·¯ ˙ÂÁÙ ˙ÂÚ˘ ¯˘Ú‰ÏÎÈ˘Î „ÈÓÂ ÚÈ

·¯Ú ÔÓÊ ÏÈÁ˙Ó ‰Á�Ó‰ ÔÓÊÌ‡Â .˙È
‰Á�Ó ˙ÏÙ˙ ÔÈÏÏÙ˙Ó Â�‡ Í‡È‰ ¯Ó‡˙
‚ÏÙ ¯Á‡Ï ÂÏÈÙ‡Â ‰Î˘ÁÏ ÍÂÓÒ
Ô�·¯Î ÔÏ ‡ÓÈÈ˜„ ¯ÓÂÏ ˘È .‰Á�Ó‰
·¯Ú‰ „Ú ‰Á�Ó‰ ˙ÏÙ˙ ÔÓÊ È¯Ó‡„

ÔÓ˜Ï Ô�È¯Ó‡Â(.ÊÎ Û„)‡Ï„ ‡˙˘‰
¯ÓÎ ‡ÏÂ ¯ÓÎ ‡Ï ‡˙ÎÏ‰ ¯Ó˙‡
.„·Ú ¯ÓÎ „·Ú„Â „·Ú ¯ÓÎ „·Ú„
ÈÏÂ˜ È¯˙Î ÈÂ‰„ ‡È˘˜ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ
ÌÚË ‰ÊÈ‡Ó È¯‰˘ È„„‰‡ Ô¯˙Ò„

·¯Ú ÔÈÏÏÙ˙Ó Â�‡‚ÏÙ ¯Á‡Ï „ÈÓ ˙È
˙Ú˘„ ÔÏ ‡ÓÈÈ˜„ ÌÂ˘Ó ‰Á�Ó‰

·¯ È¯·„Î ‰ÏÎ ‰Á�Ó‰„ÈÓÂ ‰„Â‰È È
·¯Ú ÔÓÊ ÈÂ‰‰ÓˆÚ ‰ÏÙ˙‰ ÔÓÊ·Â ˙È

·¯Î ÔÏ ‡ÓÈÈ˜ ‡Ï.Ô�·¯Î ‡Ï‡ ‰„Â‰È È
ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ È‡„Â„ È"¯ ¯ÓÂ‡ ÔÎ ÏÚ

· Ï˘ÔÈÏÏÙ˙Ó˘ Â�‡Â ¯˜ÈÚ ˙Ò�Î‰ ˙È
·¯Ú·Ò ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ˙ÈÈ�‰Î ÔÏ ‡¯È

˘„˜˘ ‰Ú˘Ó È¯Ó‡„ ‡¯Ó‚„ È‡�˙
ÌÈÒ�Î� Ì„‡ È�·˘ ‰Ú˘Ó Ì‚Â ÌÂÈ‰
‰˙È‰ ‡È‰Â ˘"Ú ˙„ÂÚÒ Â�ÈÈ‰„ ·Ò‰Ï
ÔÓÊ ÈÂ‰ ‰Ú˘ ‰˙Â‡ÓÂ ÌÂÈ „ÂÚ·Ó

‰È‡¯ Ì‚Â .‰ÏÙ˙(ÊÎ ÔÓ˜Ï)·¯„
· Ï˘ ÚÓ˘ ˙‡È¯˜„ ÚÓ˘Ó ˙ÂÈ‡¯‰ Ô˙Â‡ ÏÎÓ .ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ‡¯Â˜ ‰È‰ Ì‚ ‡Ó˙ÒÓÂ ˙·˘ ·¯Ú· ˙·˘ Ï˘ ÈÏˆÓ ÈÂ‰.¯˜ÈÚ ‡È‰ ˙Ò�Î‰ ˙È

· ¯Ó‡˜„ ‡‰Â‰ÏÁ˙ È¯˘‡ ¯ÓÂÏ ÔÈÏÈ‚¯ Â�‡˘ ÂÓÎ Ì˙ÏÙ˙ Ì„Â˜ ˘"˜ ˙Â¯˜Ï ÔÈÏÈ‚¯ ÂÈ‰˘ ˙"¯ ¯ÓÂ‡ 'ÂÎÂ �"Î‰·· ÔÈ¯Â˜ ÂÈ‰ ‰ÓÏ ÈÓÏ˘Â¯È
‡Ï‡ ˙Â¯˜Ï ÍÈ¯ˆ Â�È‡ Ì‚Â Í¯·Ï ÔÈ‡˘ Â˙ËÓ ÏÚ ˘"˜ ‡¯Â˜˘ ÈÓ ‰‡¯� Ô‡ÎÓÂ .‰¯Â˙ È¯·„ ÍÂ˙Ó ‰ÏÙ˙· „ÂÓÚÏ ‡Ï‡ ‰�È‡ ˘"˜ ‰˙Â‡Â

:‰�Â˘‡¯ ‰˘¯Ùéðúéì.àùéøá úéøçùã:‰ÏÁ˙ ¯˜· Ï˘ ·È˙Î„ „ÈÓ˙· ÔÁÎ˘‡„Îéà.àùéøá úéøçù éðú÷ã àôéñ éëä˙¯Ó‡ È‡
‡ÙÈÒ Î"‡ ÈÏÈÓ ÏÎ‡ „ÈÙ˜ Î"‡ ÌÏÂÚ Ï˘ Â˙ÈÈ¯·„ ‡¯˜‡ ÍÈÓÒ„ ‡"‡ ‡Ï‡ .˘"˜‡ ‡Ï‡ ‡¯˜ „ÈÙ˜Ó Â�È‡ Î"‡ Í·Î˘·„ ‡¯˜‡ ÍÈÓÒ„ ‡ÓÏ˘·

:'ÂÎÂ È�˙˜„êøáî.'åëå äéðôì íéúù(ÈÓÏ˘Â¯È)· Ú·˘ „‚�Î ÈÂ‰ ˙ÂÎ¯· Ú·˘ÂÍÈ˙ÏÏ‰ ÌÂÈ(ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙)[åÂ�È�ÈÚ Â‡¯È ·È˘Á ‡˜ ‡ÏÂ
Ô�·¯ Â�˜˙ ‰Î¯· ‡È‰‰„¼·· Ì‰È¯·ÁÏ ÔÈ˙Ó‰Ï È„Î·· ‡˜Â„Â .˙Ò�Î‰ ˙ÈÌÈ˜ÈÊÓ‰ ÔÓ ÌÈ�ÎÂÒÓ Ì‰Â ‰„˘· ÌÈ„ÓÂÚ ÂÈ‰˘ Ì‰Ï˘ ˙Ò�Î‰ ˙È

:‰ÏÈÏ· ‡Ï‡ Ì‰È¯·ÁÏ ÔÈ˙Ó‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ Â�Ï˘ ˙ÂÈÒ�Î È˙·· Ï·‡àäå.àáëòî àì äøôëã ì"î÷ÌÈÚ‚� 'ÒÓ· ‡�ÓÈÊ ‡„Á ‡�È�˙ ‡‰ ˙"‡Â
)(„"ÈÙÏ¯Ú‰· ‰Ï È˙ÈÈÓÂ(:„Ú Û„)¯·Î ˘¯ÂÙÓ˘ ‰ÓÏ Û‡ ¯ˆÂ˜· Ô�ÈÚÂÓ˘‡Ï ˙ÂÈ�˘Ó Ï˘ ˙ÂÏÈ‚¯„ Ï"ÈÂ ‰ÓÂ¯˙· ÏÎÂ‡ Â˘Ó˘ ·È¯Ú‰(È:

‡ÓÏÈ„

äîë ïàë øñç]
[ì"öå ,é"ùøá

íéøåáéã

é"ùøúàö úòùî ä"ã
.íéáëåëä¯Ó‚ ‡Â‰˘

·:ÔÓ˜Ï ÛÈÏÈ„Î ˘Ó˘‰ ˙‡È
.àáëòî àì‰‡ÓÂË

ÔÂ‚Î Ô·¯˜· ‰ÈÂÏ˙ ‰˙¯‰Ë˘
ÔÈ‡ Ú¯ÂˆÓÂ ˙„ÏÂÈÂ ‰·ÊÂ ·Ê
‡·˘Ó ‡Ï‡ Ô˙·ÎÚÓ Ô˙¯ÙÎ

·È˘ ÏÈÏÏ ˘Ó˘‰Â�·¯˜ ‡È
ÏÂÎ‡Ï ¯˙ÂÓ „ÈÓ ˙¯ÁÓÏ

:‰ÓÂ¯˙ùîùä àáå
.øäèåÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â

È‡‰Ï ‰Ï Ô�ÈÓ˜ÂÓ ÌÈ˘„˜‰
˙ÎÒÓ· ‰ÓÂ¯˙ ˙ÏÈÎ‡· ‡¯˜
Ô�È¯Ó‡„ Ï¯Ú‰ ˜¯Ù· ˙ÂÓ·È
ÏÎÂ‡ ‰ÏÚÂ Ï·Ë Ì˙‰
ÏÎÂ‡ Â˘Ó˘ ·È¯Ú‰ ¯˘ÚÓ·

·‰ ‰ÓÂ¯˙·:'ÂÎÂ Â˙¯ÙÎ ‡È
.ùîùä úàéá˙ÚÈ˜˘

:‰ÓÁ‰øäè øäèå éàîå
.àîåé‡¯˜ ˜"‰Â

‰�ÙÈÂ ‰ÓÁ‰ Ú˜˘˙˘ÎÏ
Ï˘ ÂÏÏÁ ÍÂ˙ ÔÓ ¯‰ËÂ ÌÂÈ‰
Â�ÈÈ‰„ È¯Ó‚Ï ‰Ú˜˘˘ ÌÏÂÚ

·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆÔÓÊ˘ ÈÙÏ ÌÈ
‰˘ÓÁ ÍÏ‰Ó ‰¯Â‡ ˙ÚÈ˜˘
ÌÈÁÒÙ· Ô�È¯Ó‡„Î ÔÈÏÈÓ

:ÌÈ˘„˜‰ ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â
)(Ô˘È ÒÂÙ„Ó ‰ÓÏ˘‰



6 |  ייזכנהה םיאשננה / גמרא ופירושה
:áúåëøá éúîéàîïåùàø ÷øô

á àîìéãàøáâ øäè øäèå éàîå àåä åøåà úàé
øäèéå àø÷ àîéì ë"à àìéù áø øá äáø øîà

øäèå éàî¼áøòéà éùðéà éøîàãë àîåé øäè
ëãàå àùîùøá äáøã àä àáøòîá .àîåé é

áå åäì òéîù àì àìéù áøáéî äì åòàéò
á ùîùä àáå éàäøäèå éàîå àåä åùîù úàé

á àîìéã åà àîåé øäèéàîå àåä åøåà úàé
àøáâ øäè øäèå)(‡àúééøáî äì åèùô øãäå

ðú÷ãîáëåëä úàö øáãì ïîéñ àúééøáá éíé
á äðéî òîùøäè øäèå éàîå àåä åùîù úàé

ðäëäù äòùî øî øîà :àîåéìåëàì ïéñðëð íé
òîù úà ïéøå÷ éúîéàî åäðéîøå ïúîåøúá

ááøòðòäùî ïéçìîá åúô ìåëàì ñðëð é
àôéñ .åúãåòñ êåúî øèôéì ãîåòù äòù ãò

ðúîà àâéìô éàãåéâéìô àîéì éî àùéø .ïéúé
ðúîàðò àì .'éåäðéîøå .àåä àøåòéù ãç ïäëå é

(‡á ù"÷ úåø÷ì ïéìéçúî éúîéàîáøòúé
ðáù äòùîá ïúô ìåëàì ïéñðëð íãà éáøòé

äòùî íéøîåà íéîëçå î"ø éøáã úåúáù
ðäëäùøáãì ïîéñ ïúîåøúá ìåëàì ïéàëæ íé

áëåëä úàöøëæ øáãì äéàø ïéàù ô"òàå .íé
øîàðù øáãì[àíéöçå äëàìîá íéùåò åðçðàå

úàö ãò øçùä úåìòî íéçîøá íé÷éæçî
áëåëäøîåàå íé[áíåéäå øîùî äìéìä åðì åéäå
äëàìî(·îåàå éàîëå øëî àîéú éàáøò é

ëùçîã åäðéàå àåä àéìéì àùîùéîã÷îå é
à÷ äëàìî íåéäå øîùî äìéìä åðì åéäå ù"ú

ðòã êúòã à÷ìñðáå éàåä àøåòù ãç íãà é
ðò úøîà éàåíéîëç àåä àøåòù ãç ïäëå é

áø åðééäðò äðéî òîù àìà øéàî éàøåòù é
ðò àì ãåçì àøåòù ïäëå ãåçìãç ïäëå é

ðòå àåä àøåòùðáå éàøåòù ãç åàì íãà é
ðòå .àåäåäðéîøå àåä àøåòù ãç ïäëå é

á òîù úåø÷ì ïéìéçúî éúîéàîáøòäòùî ïé
á íåéä ùã÷ùáøòøæòéìà 'ø éøáã úåúáù é

áøðäëäù äòùî øîåà òùåäé éíéøäåèî íé
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·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ „Ú ¯Á˘‰.‡Â‰ ‡ÓÓÈ ÌÈ

‰Î‡ÏÓ ˙Ú ÏÎ„ ‡ÎÈ‡ ¯·„Ï ¯ÎÊÂ
:ÌÂÈ ·Â˙Î‰ ‡¯Â˜.ã"ñ÷È�· ·Â¯

Ì„‡[‡][àÌ„‡ È�· ¯ÓÂÏÎ ÌÈÈ�Ú Â�ÈÈ‰
·¯Ú·· ÌÈÈ�ÚÂ ˙Â˙·˘ ÈÏÂÁ‰ ˙ÂÓÈ

:‡Â‰ ‡¯ÂÚ˘ „Áíåéä ùã÷ù äòùî
.úåúáù éáøòá· Â�ÈÈ‰˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ

‡Â‰ ˜ÙÒ„ ÔÂÈÎÂ ‰ÏÈÏ ˜ÙÒ ÌÂÈ ˜ÙÒ
:˜ÙÒÓ ÌÂÈ‰ ˘„˜íéðäëäù äòùî

.íéìáåè· Ì„Â˜ Â�ÈÈ‰˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ
· Ì„Â˜ Ì‰Ï ‡‰È˘ È„Î˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ

‰Ó·· Ô�È¯Ó‡ ÈÎ‰Â ˘Ó˘ ·¯Ú‰
ÔÈ˜ÈÏ„Ó(.‰Ï Û„)·Ë‰ ÔÓÊ„Ì„Â˜ ‰ÏÈ

·:ËÚÓ ˙Â˘Ó˘‰ ÔÈíéðäë àìäå
.íéìáåè íä íåé ãåòáî·¯‰„Â‰È È

ÔÈ˜ÈÏ„Ó ‰Ó·· ¯Ó‡„ ‰ÈÓÚËÏ(„·ÔÈ
Ì„Â˜ ÏÈÓ ÈˆÁ ÍÏ‰Ó È„Î ˙Â˘Ó˘‰

·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ· ÈÂ¯˜ ÌÈÈÂ‰Â ˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ
·Ë ÍÎÏ‰ ˜ÙÒ„ÂÚ·Ó ÈÎ‰ ÈÓ˜Ó„ ‰ÏÈ

ÔÓ˜ÏÂ ‡Â‰ ‰·ÈÎ˘ ÔÓÊ Â‡ÏÂ ‡Â‰ ÌÂÈ
·¯ ‰ÈÏ ¯„‰‡ È‡Ó ˘¯ÙÓ:¯È‡Ó È

.áñäì ïéñðëð· È¯Ó‡„ ˙È‡˙ÂÓÈ
ÏÎÓ ˙Â˙·˘· È¯Ó‡„ ˙È‡Â ÏÂÁ‰

‡Â‰ ¯ÁÂ‡Ó ÌÂ˜Ó(‰:(ÌÏÂÎÏ)éäå
.øçåàî åäééðéî(ÂÂ‡ È�Ú„ (ÌÏÂÎÏ)

‚"‰ :Ô‰Î„'ø íãå÷ éðòã ã"ñ éà
øæòéìà 'ø åðééä àðéðç:[à·˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ

‰„Â‰È '¯„[·]˙‡ˆ È�ÙÏ ÏÈÓ ÈˆÁ ÍÏ‰Ó
·ÎÂÎ‰·¯„Â ÌÈÔÈÚ Û¯‰Î ÈÒÂÈ È

·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ È�ÙÏ·¯Â ÌÈ·¯Î ¯È‡Ó ÈÈ
·Ë ÈÎÂ Ï"Ò ÈÒÂÈÍÂÓÒ ÈÎ‰ ÈÓ˜Ó ÏÈ

· Ô�È¯˜ ‰·ÈÎ˘ ÔÓÊÂ ‡Â‰ ‰Î˘ÁÏ:‰È
‡È˘˜

àîìéã.àåä åøåà úàéáÌÂÈ Ï˘ Â¯Â‡ Á¯ÊÈ˘ „Ú È"˘¯ 'ÈÙ
˙‡·‰· ˘È‡‰ ¯‰ËÈ˘ ‡¯·‚ ¯‰Ë ¯‰ËÂ È‡ÓÂ È�ÈÓ˘‰

Ï¯Ú‰„ ‡È‰‰‡ ÍÂ¯ÙÏ Â˘Â¯ÈÙÏ ‡ÓÈ˙Â .ÂÈ˙Â�·¯˜(:„Ú Û„)·È¯Ú‰„
·„ ÔÏ�Ó 'ÂÎÂ ‰ÓÂ¯˙· ÏÎÂ‡ Â˘Ó˘ÈˆÓ ÈÎÈ‰ „ÂÚÂ .‡Â‰ Â˘Ó˘ ˙‡È

‰ÁÈ¯Ê· È‡„ ‰ÁÈ¯Ê· È¯ÈÈÓ„ ¯ÓÈÓÏ
Á¯ÊÂ ‡¯˜· ·˙ÎÓÏ ÈˆÓ ‰Â‰ ‡Â‰
˘Ó˘‰ Á¯ÊÓÓ ÂÓÎ ¯‰ËÂ ˘Ó˘‰

)(‡Î ¯·„Ó·[â˘Ó˘‰ ÂÓÎ ‰‡ÈˆÈ ÔÂ˘Ï Â‡
ı¯‡‰ ÏÚ ‡ˆÈ)(ËÈ ˙È˘‡¯·[ã(‚)Ë˜�Â

Â�ÈÈ‰„ ‡ÓÏ‡ ˘Ó˘‰ ‡·Â ‡¯˜·
‡˜ ÍÂÓÒ·„ „ÂÚÂ .‰ÓÁ‰ ˙ÚÈ˜˘
· È‡ ˘Ó˘‰ ‡·Â È‡‰ ‰ÈÏ ‡ÈÚ·Ó˙‡È

¯ÎÊ ‡˙ÈÈ¯·Ó ËÈ˘ÙÂ ‡Â‰ Â¯Â‡
ÔÈ˙È�˙ÓÓ ËÂ˘Ù˙ 'ÂÎÂ ¯·„ÏÌÈÚ‚�„)

(„"ÈÙ‰ÓÂ¯˙· ÏÎÂ‡ Â˘Ó˘ ·È¯Ú‰
· Â�ÈÈ‰„ ‡ÓÏ‡Ù"‰„ Ï"ÈÂ .˘Ó˘ ˙‡È

· ¯‰ËÂ ˘Ó˘‰ ‡·Â È‡‰„ È‡ÓÓ˙‡È
‡ÓÂÈ ¯‰Ë ¯‰ËÂ È‡ÓÂ ˘ÓÓ ‡Â‰ ˘Ó˘

·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ Â�ÈÈ‰„· ‡ÓÏÈ„ ÌÈ˙‡È
˙ÚÈ˜˘ Ï˘ ‰˙ÏÁ˙ Â�ÈÈ‰„ ‡Â‰ Â¯Â‡
ÚÈ˜¯· ‰˙Ò�Î‰ ˙ÏÁ˙ ‡Â‰Â ‰ÓÁ‰

· ˙Â‰˘ ˘È ÔÈÈ„ÚÂÌÂÈ(ÊÔÈÏÈÓ ˘ÓÁ
·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ „Ú¯‰Ë ¯‰ËÂ È‡ÓÂ ÌÈ

‡Ï Ï¯Ú‰„ ÔÈ˙È�˙ÓÏ ‡˙˘‰Â ‡¯·‚
¯ÓÈÓÏ ÈˆÓ„ È„ÈÓ ‰˘˜(„)·È¯Ú‰
· Â�ÈÈ‰ Ì˙‰„ Â˘Ó˘Û‡Â Â¯Â‡ ˙‡È

˙‡ˆ Â�ÈÈ‰„ ËÂ˘Ù˙ ‡Ï Ì˙‰Ó
·ÎÂÎ‰ÈÈÂ˙‡Ï ÍÈ¯ËˆÈ‡ ÈÎ‰ ÌÂ˘Ó .ÌÈ

·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ„ ‡˙ÈÈ¯·‰ ‡Î‰:ÌÈ
íàïë.øäèéå àø÷ àîéìÛ‡

˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ·„ ·‚ ÏÚ
Ï·‡ ÈÚËÈÓÏ ‡ÎÈÏ Ì˙‰ .¯‰ËÂ ·È˙Î
·˙ÎÓÏ ‰ÈÏ ‰Â‰ ÈÚËÈÓÏ ‡ÎÈ‡„ ‡Î‰

:¯‰ËÈÂäòùîñðëð éðòäù
.çìîá åúô ìåëàì‰ÈÙÂ‚ È�Ú ‡ÓÈ˙

¼Â˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ ˙¯Ó‡ ‡‰„ ÏÏÙ˙È È˙Ó
˘"˜ ÔÓÊ ‡·˘ ÔÂÈÎÂ ˘"˜ ÔÓÊ Â�ÈÈ‰
ÏÏÙ˙È˘ „Ú ‰„ÂÚÒ· ÏÈÁ˙‰Ï ¯ÂÒ‡

ÔÓ˜Ï ‡È�˙„Î ‡˘È¯·(:„ Û„)‡¯Â˜Â
ÏÎÂ Í¯·ÓÂ Â˙Ù ÏÎÂ‡Â ÏÏÙ˙ÓÂ ˘"˜
‰˙ÈÓ ·ÈÈÁ ÌÈÓÎÁ È¯·„ ÏÚ ¯·ÂÚ‰
ÔÓÊÏ Ì„Â˜ ÈÂ‰ ‰ÏÙ˙ ÔÓÊ„ ¯ÓÂÏ ˘ÈÂ
Ò�Î� È�Ú˘Ó ‡˜Â„ Â‡Ï„ ‰„ÂÚÒ
¯Ó‡˜ ‡¯˜ÈÚÓ ‡˙¯ÂÙ ‡Ï‡ ÏÂÎ‡Ï
:ÏÏÙ˙ÈÂ ‡¯˜È Â˙„ÂÚÒ ÂÏ Â�ÈÎÈ˘ „Ú˘

ô"òà.øáãì äéàø ïéàù‰È‡¯
È¯ÈÈÓ ‡Ï ‡‰„ ‰�È‡ ‰¯ÂÓ‚

˘"˜ ÔÈ�ÚÏ Ì˙‰(Á:éàåéðòã ã"ñ
.øæòéìà 'ø åðééä àðéðç éáø íéã÷
˘Â„˜Ï ÌÈ„˜ È�Ú„ ¯ÓÈÓÏ ÈˆÓ ‡ÏÂ
‡¯ÂÚ˘Ï ÌÈ„˜ ÌÂÈ‰ ˘Â„˜ Â‡ ÌÂÈ‰
ÍÎ ÏÎ ˜ÏÁÏ ‡¯·˙ÒÓ ‡Ï„ .È�Ú„
ÂÏÏ‰ ÌÈ�ÓÊ ÏÎ„ ‰·ÈÎ˘ ÔÓÊ È¯ÂÚ˘·

· ˙È‡:‰Èøîàäãåäé 'ø äéì
.íéìáåè íä íåé ãåòáî íéðäë àìäå
‚ÏÙ È¯‰˘ ‰È˘Ù�Ï ‰ÈÏ È˘˜È˙ ‡ÓÈ˙
¯ÓÂ‡ ‡Â‰Â ‡È‰ ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ‰Á�Ó‰

(.ÊÎ Û„ ÔÓ˜Ï)‚ÏÙ ¯Â·ÚÈ˘Î „ÈÓ
·¯Ú ˙ÏÙ˙ ÔÓÊ ÈÂ‰ ‰Á�Ó‰.˙È

‡Ï„ ‡È˘˜ ‡Ï ‰È„È„Ï„ ¯ÓÂÏ ˘ÈÂ
Ô�·¯Ï Ï·‡ ÍÓÂ˜·Â Í·Î˘· ˘È¯„
:‰·ÈÎ˘ ÔÓÊ Â�È‡„ ‡È˘˜ È˘¯„„
‡È˘˜
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ברכות דף ב יום ראשון ח' טבת תש"פ 

משנה

תחילת זמן קריאת שמע

מאימתי קורין את שמע בערבין?

משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, שהוא בצאת הכוכבים.

סוף זמן קריאת שמע

עד סוף האשמורה הראשונה ]שליש הלילה[, מפני שעד אז הולכים לישון, וזמן זה נקרא 
'ובשכבך', דברי רבי אליעזר.

וחכמים אומרים, עד חצות.

נקרא  זה  זמן  וכל  ישנים,  אז  שעד  מפני  השחר  עמוד  שיעלה  עד  אומר  גמליאל  רבן 
'ובשכבך'. 

מעשה ובאו בניו של רבן גמליאל מבית המשתה, אמרו לו: לא קרינו את שמע.

אמר להם: אם לא עלה עמוד השחר חייבין אתם לקרות, ולא זו בלבד אמרו אלא כל מה 
שאמרו חכמים עד חצות, מצותן עד שיעלה עמוד השחר.

הקטר חלבים ואברים מצותן להקטירם על המזבח עד שיעלה עמוד השחר, וכל הנאכלים 
כן למה אמרו חכמים עד  עד שיעלה עמוד השחר, אם  זמן אכילתם   - ליום אחד מצותן 

חצות? כדי להרחיק אדם מן העבירה.

גמרא

קושיא א מהיכן הגיע התנא ולמד את עיקר חיוב קריאת שמע לפני שמתחיל לדון מתי זמן הקריאה

תנא היכא קאי דקתני ]היכן עומד התנא ששונה[ מאימתי?

קושיא ב מדוע התנא מתחיל בקריאת שמע של ערבית 

ותו ]ועוד[, מאי שנא דתני בערבית ברישא ]מדוע שינה התנא ולימד תחילה את דין 
קריאת שמע של ערבית, לתני דשחרית ברישא ]שישנה את הדין של שחרית בתחילה[? 

תשובה התנא מדבר על דברי התורה ששם כתוב במפורש לקרוא קריאת שמע בערב ובבוקר

תנא אקרא קאי ]התנא שונה את דינו על הפסוק[, דכתיב 'בשכבך ובקומך', והכי קתני 
זמן קריאת שמע דשכיבה אימת, משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן.
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תשובה ב מדוע התנא מתחיל בק"ש של ערבית לפני שחרית
ואי בעית אימא: יליף ]התנא לומד[ מברייתו של עולם, דכתיב 'ויהי ערב ויהי בקר יום אחד'.

קושיא: מדוע במשניות בהמשך מתחיל התנא בק"ש של שחרית ואחר כך של ערבית
דין ערבית[, סיפא דקתני: בשחר מברך שתים  ]אם כן שהתנא מלמד תחילה  אי הכי 

לפניה ואחת לאחריה, ובערב מברך שתים לפניה ושתים לאחריה, לתני דערבית ברישא?

תשובה: התנא מתחיל בק"ש של ערבית ואחר כך של שחרית, כיון שכבר עסוק בשל שחרית סיים 
דיני שחרית ואחר כך ביאר דיני ערבית

תנא פתח בערבית, והדר תני בשחרית, עד דקאי ]כיון שכבר עמד ועסק[ בשחרית פריש 
מילי ]פירש דברי קריאת שמע[ דשחרית, והדר פריש ]ואחר כך פירש[ מילי דערבית.

· · ·
קושיא מדוע אמרה המשנה שזמן ק"ש מתחיל 'משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם' ולא 

אמרה המשנה 'משעת צאת הכוכבים'
אמר מר: משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, מכדי ]הנה[ כהנים אימת קא אכלי 

תרומה, משעת צאת הכוכבים, לתני משעת צאת הכוכבים?

תשובה, התנא חידש לנו דרך אגב שכהנים שנטמאו וטבלו במשך היום יכולים לאכול תרומה 
מצאת הכוכבים, ואינם צריכים להמתין לבוקר עד לאחר שיביאו את קרבנותיהם

מלתא אגב אורחיה קמשמע לן, כהנים אימת קא אכלי בתרומה, משעת צאת הכוכבים, 
מעכבת  אינה  ביום  הקרבנות  בהבאת  ]שהכפרה  מעכבא  לא  דכפרה  לן  קמשמע  והא 

באכילת תרומה[. 

ראיה מברייתא לדין זה
הכוכבים[  צאת  שהוא  החמה  שקיעת  ]גמר  ביאת שמשו  וטהר',  'ובא השמש  כדתניא 

מעכבתו מלאכול בתרומה, ואין כפרתו מעכבתו מלאכול בתרומה.

קושיא על מקור הדין מהפסוק 'ובא השמש וטהר' אולי אין הכונה שהשמש באה לים ושוקעת 
]והשמש עוברת ו'נטהרת' מהעולם[ אולי הכונה שהשמש באה וזורחת בבוקר, והאדם 'נטהר' 

לאחר שיביא את קרבנותיו
וממאי דהאי 'ובא השמש' ביאת השמש, והאי 'וטהר' טהר יומא ]שהיום נטהר ועבר[ ]עמוד 
ב[, דילמא ]אולי[ ביאת אורו ]זריחת השמש[ הוא, ומאי 'וטהר' טהר גברא ]שהאדם יטהר 

עצמו בהבאת הקרבנות[. 

וציווי לאדם שיטהר את עצמו  הוראה  'ויטהר' בלשון  לומר  צריך  היה  כך הפסוק  תשובה: אם 
בהבאת קרבנותיו

עצמו  את  שיטהר  הוראה  הוא  'וטהר'  שכתוב  ]שמה  כן  אם  שילא:  רב  בר  רבה  אמר 



גמרא ופירושה / ביאיתהדףהב | 9

בהבאת הקרבנות[ לימא קרא ]יאמר הפסוק[ 'ויטהר', מאי וטהר ]שהוא לשון סיפור דברים 
ולא ציווי והוראה[? טהר יומא ]שהיום נטהר ועבר[, כדאמרי אינשי איערב שמשא ]השמש 

שקעה במערב[, ואדכי יומא ]ועבר היום[.

בארץ ישראל הסתפקו מה הפירוש 'ובא השמש וטהר' והוכיחו מברייתא שהכונה לשקיעת החמה 
וצאת הכוכבים

במערבא הא דרבה ]מה שלמדנו לעיל בשם רבה[ בר רב שילא לא שמיע להו ]הם לא 
שמעו מאמר זה[,

'ובא השמש' ביאת שמשו הוא,  האי  ]והם הסתפקו בפירוש הפסוק[:  ובעו לה מיבעיא 
ומאי 'וטהר' טהר יומא. או דילמא ]שמא[ ביאת אורו הוא, ומאי 'וטהר' טהר גברא.

והדר פשטו לה מברייתא מדקתני בברייתא: סימן לדבר צאת הכוכבים, שמע מינה ביאת 
שמשו הוא, ומאי וטהר טהר יומא.

· · ·
ברייתא שחולקת על המשנה שלנו ואומרת זמן אחר לסוף זמן קריאת שמע

אמר מר: משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן.

ורמינהו ]והקשו סתירה מברייתא[ מאימתי קורין את שמע בערבין משהעני נכנס לאכול 
פתו במלח, עד שעה שעומד ליפטר מתוך סעודתו.

בירור האם הברייתא גם חולקת על משנתינו בענין תחילת זמן קריאת שמע
סיפא שסיום זמן קריאת שמע הוא עד שנפטר מהסעודה, ודאי פליגא אמתניתין ]חולק 
על משנתינו[ שבמשנה הזמן הכי מוקדם לסוף זמן קריאת שמע הוא סוף האשמורה 

הראשונה.

ומסתפקת הגמרא: רישא של הברייתא שתחילת הזמן הוא משהעני נכנס לאכול מי 
לימא פליגי אמתניתין ]האם נאמר שהיא גם חולקת על משנתינו[?

הזמן של המשנה )אכילת הכהנים( ושל הברייתא )אכילת העני( הוא אותו זמן, ואין מחלוקת בין 
המשנה לברייתא

פושטת הגמרא: לא. עני וכהן חד שיעורא הוא ]שיעור אחד הוא[.

סתירה מברייתא שמוכח בה שזמן אכילת הכהנים וזמן אכילת כל אדם אינו אותו זמן
הגמרא מביאה סתירה על כך: ורמינהו, מאימתי מתחילין לקרות קריאת שמע בערבית 

משעה שבני אדם נכנסין לאכול פתן בערבי שבתות, דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים משעה שהכהנים זכאין לאכול בתרומתן, סימן לדבר צאת הכוכבים.

ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר, שנאמר 'ואנחנו עושים במלאכה וחצים מחזיקים 
ברמחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים'.

ואומר: 'והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה'.
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]ביאור בברייתא מדוע מביאה שתי הוכחות[
מאי ואומר, וכי תימא ]אם תאמר[ שאין ראיה ממה שהפסוק אומר שהם עשו מלאכה עד 
צאת הכוכבים שעד אז הוא לילה שאפשר לומר, מכי ערבא שמשא ליליא הוא ]שכאשר 
השמש שוקעת הוא לילה[ ואינהו דמחשכי ומקדמי ]והם עשו מלאכה בלילה עד צאת 
הכוכבים, וכן היום מתחיל בנץ החמה והם הקדימו ועשו מלאכה מעלות השחר[, תא שמע 
'והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה' הרי שמעלות השחר עד צאת הכוכבים נקרא 'יום'.

ביאור הסתירה על יסוד הנחה שזמן אכילת עני ואכילת כל אדם שווים
קא סלקא דעתך בפשטות אנו מעלים בדעתינו וסוברים דעני - שעני בימות החול, ובני 
אדם בערבי שבתות חד שעורא הוא ]שיעור אחד הוא[ שרוב בני אדם עניים, ואי אמרת 
מאיר  רבי  היינו  אוכלים,  שהכהנים  משעה  שאומרים  חכמים  הוא,  חד שעורא  וכהן  עני 
שאומר משעה שבני אדם אוכלים, אלא שמע מינה עני שעורא לחוד וכהן שעורא לחוד.

דחיית ההנחה, זמן אכילת עני ואכילת כל אדם אינם שווים
דוחה הגמרא: לא. עני וכהן חד שעורא הוא. ועני ובני אדם לאו חד שעורא הוא, וממילא 

אין כל סתירה.

סתירה מברייתא שמוכח בה שזמן אכילת הכהנים וזמן אכילת עני אינו אותו זמן
מקשה הגמרא: ועני וכהן חד שעורא הוא, ורמינהו מאימתי מתחילין לקרות שמע בערבין:

בין השמשות שמאז אסור לעשות מלאכה  שהוא  היום בערבי שבתות  משעה שקדש 
מספק ומאז זמן קריאת שמע דערבית, דברי רבי אליעזר.

רבי יהושע אומר: משעה שהכהנים מטוהרים לאכול בתרומתן שהוא בצאת הכוכבים.

רבי מאיר אומר: משעה שהכהנים טובלין לאכול בתרומתן שהוא קודם בין השמשות.

אמר לו רבי יהודה: והלא כהנים מבעוד יום הם טובלים ועדיין אינו זמן קריאת שמע 
דערבית.

רבי חנינא אומר: משעה שעני נכנס לאכול פתו במלח.

רבי אחאי ואמרי לה רבי אחא אומר: משעה שרוב בני אדם נכנסין להסב.

ואי אמרת עני וכהן חד שעורא הוא, רבי חנינא שאומר משעה שהעני נכנס לאכול היינו 
רבי יהושע שאומר משעה שהכהנים אוכלים בתרומתם, אלא לאו שמע מינה שעורא דעני 

לחוד ושעורא דכהן לחוד.

שמע מינה.

בירור איזה זמן מאוחר יותר, אכילת העני או אכילת הכהנים
הגמרא מבררת: הי מנייהו ]מה מהם[ מאוחר, מסתברא דעני מאוחר, וראשית הוא זמן 
אכילת הכהנים בצאת הכוכבים, ולאחר מכן זמן אכילת העני ]לאחר צאת הכוכבים[, 

ורבי אליעזר שאומר מבין השמשות הוא לפני זמן אכילת הכהנים. 

דאי אמרת דעני מוקדם, וראשית הוא זמן אכילת העני ]בבין השמשות[, ולאחר מכן זמן 
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אכילת הכהנים ]בצאת הכוכבים[, רבי חנינא שאומר משעה שהעני נכנס לאכול ]שהוא 
בבין השמשות[ היינו רבי אליעזר שאומר מבין השמשות, אלא לאו שמע מינה דעני מאוחר.

שמע מינה.

]ביאור בברייתא מה רבי מאיר יענה לקושיתו של רבי יהודה על דבריו[
אמר מר: אמר ליה רבי יהודה ]לרבי מאיר[ והלא כהנים מבעוד יום הם טובלים,

שפיר קאמר ליה ]טוב אמר לו[ רבי יהודה לרבי מאיר, ומה יענה רבי מאיר על כך?

ורבי מאיר הכי קאמר ליה: מי סברת דאנא אבין השמשות דידך קא אמינא ]שאני מדבר 
על הבין השמשות שלפי שיטתך[ שהוא מתחיל מוקדם, וטבילה לפני זמן זה הוא מבעוד 
דיברתי  ]אני  יוסי קא אמינא  הכוכבים, אנא אבין השמשות דרבי  לפני צאת  יום הרבה 
דאמר  יוסי[ שהוא מתחיל רגע לפני צאת הכוכבים,  על בין השמשות לפי שיטת רבי 
רבי יוסי בין השמשות כהרף עין זה הלילה נכנס, וזה היום יוצא, ואי אפשר לעמוד עליו, 
וטבילת הכהנים הוא בזמן זה רגע לפני צאת הכוכבים, ואז הוא זמן קריאת שמע של ערבית.

�
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éðùä éë ïéìåçì àåä äåù àìà
éùéìù äùåò ïéà äæîå äæî
äøéúé äìòî äîåøúì ùé ìáà
äîåøúá éùéìù àîèî éðùäù

ïðúãë('„ ‰�˘Ó ·"Ù ˙Â¯‰Ë)

äîåøúáù éðùäå ïåùàøä
ìåñô éùéìùä ïéàîèîå ïéàîè
åá ïéà øáãä äæå àîèî åðéàå
÷ìç àì àáé÷ò 'ø éë ä÷åìç
ìáà ãáìá ïéìåçá àìà
íéîëçì àåä äãåî äîåøúá
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åðøëæäù íéáåúëä ïúåà åøãñð
ì"æø íåùøéôù ùåøéôä éôì
àîè úåîù 'â àîèì ùéù éôì
íéøåôéë øñåçîå íåé ìåáèå
ïéîøåâù íéøáã 'â äøäèì ùéå
ùîù áøòäå äìéáè äì
àåä àîèäå ïáø÷ úàáäå
éøäå ìáè àì ïééãòå àîèéðù
øáã ìëá òâéì øåñà àåä
åìéôàå ììë ùã÷ àø÷ðù
àåäù äîá ù"ëå øùòîá
äùåò àåä íàå åðîéä äìòîì
àéäù äøäèì íøåâù ïåùàøä
éåàøë ìáè íà äìéáèä
øùòîá ìëåì øúåä äëìäëå
àá àì ïééãòù ô"òàå ãéî

àðîçø áúëãë ùîùä‡¯˜ÈÂ)

(·"Îéë íéùã÷ä ïî ìëàé àìå
àîè íù åðîî øåñéå õçø íà
íåé ìåáè úåàø÷äì øæåçå
äîåøúá øåñà àåä ïééãòå
ïäá òâåð íà 'éôàå íéùã÷å
÷øôá ïðéøîàãë ïàîèî àåä

úáùä úåàéöé(„È Û„)íåé ìåáè
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àúééøáá íéîëçä éøáãî åðì øøáúð éøä ùã÷á ìñåô íéøîåà íéîëçå î"ø éøáã äîåøúä úà ìñåôå ùã÷ä úà àîèî åúàéá øçàì ùã÷îä
ãò ïéðòä äæî ææ åðéàå åúàîåè äéì àùì÷ ìéáèã ïåéë øáã ìù åîòèá åùøéôù éôì àîèî åðéàå ùã÷á ìñåô íåé ìåáè éë äðùîä åæáå
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· ‰Ï È˙ÈÈÓÂ 'Ë ÔÈ„ 'Á ˜¯Ù È�ÈÓ˘[˘"ÚÂ ‰Ú ˙ÂÓ·Èãöéë àä áøòä ãò àîèå ì"ú øáã ìëì ìåëé øäèå éà øäèå ì"ú øáã ìëì ìåëé áøòä ãò àîèå
åéìò øééúùð àìà øáòå óìç øáë åîåé éøäù íåé ìåáè íù åðîî çøåô åîåé íéìùéù øçàìå êùçúùî äîåøúìå íåé ãåòáî ïéìåçì øåäè
äøôëä àéáéù ãò çáæîä éùã÷î øáã íåìëá òâéì øåñà àåä ïééãòå íéøåôéë øñåçî àø÷ð àåä êëéôìå åá áééçúð àåäù ïáø÷ä áéø÷äì
àðúãë úàèçá ââåù äéä íàå ãéæî äéä íà úøë áééçúð äðéëù äðçî àåäù íéðôìå øåð÷éð éøòùî ùã÷îì ñðëð íà ïëå äá áééçúî àåäù

'ôñåúá)('‡ ˜¯Ù ÌÈÏÎúìçúá äðùîáå úàèç ïúââù ìòå úøë ïðåãæ ìò ïéáééç äøôë éøñåçî 'éôà íéðôìå øåð÷éð éøòùî åñðëðù ïéàîèä ìë
úåøäè)('Á ‰�˘Ó '‡ ˜¯Ù ÌÈÏÎéøôñáå úàèç äéìò ïéáééçå íùì ñðëð íéøåôë øñåçî ïéàù äðîî úùãå÷î ìàøùé úøæò)(‡˘� ˙˘¯Ùùøåôî

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

��·¯ È¯·„Â Ì˘ È"˘¯ ÔÈÈÚ.¯Â‡· ÔÈÎÈ¯ˆ Â�È

.øéàî 'øãà øéàî éáøã àéù÷ÔÈÒ�Î� Ì„‡ È�·˘ ‰Ú˘Ó ¯Ó‡ ÏÈÚÏ
·¯Ú· Ô˙Ù ÏÂÎ‡Ï¯Ó‡ ‡Î‰Â .Ô‰Î Ï˘Ó ¯ÁÂ‡Ó ¯ÂÚ˘ ‡Â‰Â ˙Â˙·˘ È

·Ë ˙Ú˘Ó· Ì„Â˜ ‡È‰˘ ‰ÏÈ:˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ.øæòéìà 'øã àéù÷‡˙ÈÈ¯·„
:'È�˙Ó„ ¯ÊÚÈÏ‡ '¯„‡.àùéø à"áàå:'È�˙Ó„.àéä øæòéìà 'ø åàì

ÔÓÊ‰ ÛÂÒ‡ ¯ÊÚÈÏ‡ '¯ È¯·„ È�˙˜„ ‡‰Â
‰¯ÂÓ˘‡‰ ÛÂÒ „Ú ¯Ó‡˜„ È‡˜
„Ú È¯Ó‡Â ‰ÈÏÚ Ô�·¯ È‚ÈÏÙÂ ‰�Â˘‡¯‰

·¯„ .˙ÂˆÁÔÓÊ Í·Î˘· ˘È¯„ ¯ÊÚÈÏ‡ È
ÌÈÎÏÂ‰ Ì„‡ È�·˘ ‰·ÈÎ˘ ˙ÏÁ˙‰
È˘¯„ Ô�·¯Â .¯ÁÂ‡Ó ‰ÊÂ Ì„Â˜ ‰Ê ·Î˘Ï
‡Ï‡ ‰ÏÈÏ‰ ÏÎ Â�ÈÈ‰„ ‰·ÈÎ˘ ÔÓÊ ÏÎ
‚"¯Â .˙ÂˆÁ „Ú Â¯Ó‡Â ¯·„Ï ‚ÈÈÒ Â˘Ú˘

:‚ÈÈÒ ‡Â‰‰ ‰ÈÏ ˙ÈÏ.'åë øáñ÷ éàî
:¯ÎÈ�‰ ÔÓÊ ¯ÓÂÏ ‰ÈÏ ‰Â‰.øáñ÷ éà

‡ÎÈ‡ ‡˙ÏÓ ‡‰· ÔÓ˜Ï È‡�˙ È‚ÈÏÙ„
‰ÏÈÏ‰ ÈÂ‰ ˙Â¯Ó˘Ó '‚ ¯Ó‡„ Ô‡Ó
¯È˘Â ÌÈÎ‡ÏÓ‰ ˙„Â·Ú ˙Â¯Ó˘Ó·
˙ÎÏ ‰�Â˘‡¯ ÌÈ˜ÏÁ ˘Ï˘Ï ˜ÏÁ� Ì‰Ï˘
˙ÎÏ ˙È˘ÈÏ˘ ˙¯Á‡ ˙ÎÏ ‰È�˘ ˙Á‡
Ú·¯‡ ¯Ó‡„ Ô‡Ó ‡ÎÈ‡Â .˙È˘ÈÏ˘

:‰ÏÈÏ‰ ÈÂ‰ ˙Â¯Ó˘Ó.ì"î÷ àäå
ÛÂÒ· ‰‡È¯˜‰ ÔÓÊ ÔÓÈÒ ÍÏ Ô˙�˘Î
˘¯ÂÙÓ ÔÓÈÒ ÍÏ 'ÈÙ ‡ÏÂ ‰¯ÂÓ˘‡‰
ÈÎ ¯·„· Ì„‡ ÏÎÏ ¯ÎÈ‰ ˘È˘ Í„ÓÏ

:ÚÈ˜¯· ‡ÎÈ‡„ ÈÎÈ‰.âàùé âåàùâàùé
:'‚ È¯‰.äìòá íò úøôñî äùàå¯·Î

ÌÈ¯¯ÂÚ˙Ó Ì„‡ È�·Â ÌÂÈÏ ·Â¯˜ ÚÈ‚‰
·ÎÂ˘‰Â Ô˙�È˘ÓÌÚ ‰Ê ÌÈ¯ÙÒÓ „ÁÈ ÌÈ

:‰Ê.áéùç à÷ éàîÔ˙�˘ ÂÏÏ‰ ÌÈ�ÓÈÒ
˙ÏÁ˙· .Â�˙� ÔÎÈ‰ ı¯‡‰ ˙Â¯Ó˘ÓÏ

:ÔÙÂÒ· Â‡ ˙Â¯ÂÓ˘‡‰.àåä àúøåà˙‡ˆ
·ÎÂÎ‰:ÌÈ.øîùå¯Ó‡È ‡Ï ÂÓÎ ÔÈ˙Ó‰Â

·ÁÏ Ì„‡È�ÂÏÙ ‚"Ú „ˆ· ÈÏ ¯ÂÓ˘ Â¯È
(:‚Ò Û„ ÔÈ¯„‰�Ò)Ï·ÂÁ‰ 'Ù· ˜"··Â

(:'ˆ Û„).‰¯ˆÁ Á˙Ù ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰¯Ó˘
·‡Â ÔÎÂ¯·„‰ ˙‡ ¯Ó˘ ÂÈ)(ÊÏ ˙È˘‡¯·[á.

ÌÈ�ÂÓ‡ ¯ÓÂ˘(ÂÎ ‰ÈÚ˘È)[â:.äøö÷ äìôú
(‰·‰]˙ÏÙ˙ 'Ù· ‰Ï ˘¯ÙÓ ÔÓ˜ÏÂ [Â��È

¯Á˘‰(.ËÎ Û„):ïéñì÷îù êìîä éøùà
.êë åúéáá åúåà‰È‰˘ ÔÓÊ ÏÎ È¯˘‡

:˜"Ó‰· ÍÂ˙· ‰Ê ÒÂÏ˜.ãùç éðôî
:Ì˘ ÂÏ ˙�ÎÂÓ ‰�ÂÊ Â¯Ó‡È ‡Ï˘éðôîå

.úìåôîä‰ÚÂÚ¯ ‰·¯ÂÁ‰ ˙ÓÂÁ˘
:ÂÈÏÚ ‰ÓÂÁ‰ ÏÂÙ˙ ÔÙ ‡Â‰ ÔÎÂÒÓÂ

.äéì ÷åôéú'‚ Â�Ï ‰ÓÏ ¯ÓÂÏÎ
Ô‰Ó ˙Á‡· È„ È¯‰ '‡ ¯·„Ï ÌÈÓÚË
ÔÈ‡˘ ˙ÂÚ˘ ˘È˘ Í„ÓÏÏ ‡· ‡Ï Ì‡

·˘· ÁÈ�‰Ï ÍÈ¯ˆÂ ‰Ê‰ ÌÚË‰:‰Ê ÏÈ
È˙„Á·

d

øåà äøåú
'îâ[ààápz äzàåÀÇÈÄÈÅ

íéøácä ìk úà íäéìàÂÅÆÅÈÇÀÈÄ
éé íäéìà zøîàå älàäÈÅÆÀÈÇÀÈÂÅÆÀÈ
ïBònîe âàLé íBønîÄÈÄÀÈÄÀ
âàLé âàL BìB÷ ïzé BLã÷ÈÀÄÅÈÙÄÀÇ
ëøãk ããéä eäåð ìòíé ÇÈÅÅÈÀÙÀÄ

áLé ìk ìà äðòé:õøàä é ÇÂÆÆÈÙÀÅÈÈÆ
(Ï ,‰Î Â‰ÈÓ¯È)

é"ùø[áåéçà Bá eàð÷éåÇÀÇÀÆÈ
áàå:øácä úà øîL åé ÀÈÄÈÇÆÇÈÈ

)(‡È ,ÊÏ ˙È˘‡¯·

[âéBâ àáéå íéøòL eçútÄÀÀÈÄÀÈÙ
ðîà øîL ÷écö:íé ÇÄÙÅÁËÄ

(· ,ÂÎ Â‰ÈÚ˘È)

'ñåú[ãìò ãé ék øîàiåÇÙÆÄÈÇ
÷ìîòa ééì äîçìî dé ñkÅÈÄÀÈÈÇÀÈÇÂÈÅ

:øc øcîÄÙÙ
(ÊË ,ÊÈ ˙ÂÓ˘)

.úåéñðë éúáì:ÏÏÙ˙‰Ï
)(.‰˜ ˙Â·Â˙Î

.úåùøãî éúáìå‰�˘ÓÏ

:„ÂÓÏ˙ÏÂ
)(.‰˜ ˙Â·Â˙Î

àéù÷.øéàî 'øãà øéàî 'øãÌ„‡ È�·˘ ‰Ú˘· ¯ÓÈÓÏ ÈˆÓ ‡Ï„
·¯ ÔÎ Ì‡„ ‡Â‰ ‡¯ÂÚ˘ „Á Ô‰ÎÂ ÔÈÒ�Î�·¯ Â�ÈÈ‰ ¯È‡Ó ÈÈ

.˘"Ú· Â�ÈÈ‰„ ·Ò‰Ï ÔÈÒ�Î� Ì„‡ È�· ·Â¯˘ 'ÈÙ˘ È"˘¯ 'ÈÙÏ È‡Á‡
(Â[ÔÎ Ì‚Â])(‡·¯Ú· ÍÎ ÏÎ ÔÈ¯‰ÓÓ Ì„‡ È�·„ ¯ÓÈÓÏ ‡¯·˙ÒÓ ‡ÏÈ

ÔÈÏ·ÂË ÌÈ�‰Î‰˘ ÔÓÊ· ÂÓÎ ˙Â˙·˘
:˘Ó˘ ·¯Ú‰ Ì„Â˜ ÌÂÈ „ÂÚ·Ó Â�ÈÈ‰„

àéù÷éáøãà øæòéìà éáøã
.øæòéìà¯ÓÈÓÏ ÈˆÓ ‡Ï„

ÏÂÎ‡Ï ÔÈÒ�Î� ÌÈ�‰ÎÂ ÌÂÈ‰ ˘„˜˘Ó
'¯ Î"‡„ .‡Â‰ ‡¯ÂÚ˘ „Á Ô˙ÓÂ¯˙·

:Ú˘Â‰È '¯ Â�ÈÈ‰ ¯ÊÚÈÏ‡

ïàîì.ìôà úéáá éðâã‡Ï‰Â ˙"‡Â
·¯ÈÚ· ¯ÊÚÈÏ‡ È'„ ÔÓ˜Ï)

(:Ë· ¯ÈÎÈ˘ „Ú˘"˜· È˙¯ÎÏ ˙ÏÎ˙ ÔÈ
È˙Ó Ú„È˘ ÔÂÈÎ Ó"Ó Ï"ÈÂ .˙È¯Á˘ Ï˘
ÔÓÊÈÂ ÌÂ˜È˘ Ì„Â˜ .¯Á˘‰ „ÂÓÚ ‰ÏÚÈ

:˙Ú Â˙Â‡ ÚÈ‚‰ ¯·Î ÂÓˆÚäéäêì
.äøö÷ äìôú ììôúäìÚÓ˘Ó ‰¯Â‡ÎÏ

·‰ ‰Ê ÔÈ‡˘ÔÓ˜Ï ÈÚ· ‡˜ ‡‰„ .Â��È
(.Ï '„)· ‡ÎÈ‡ È‡Ó·‰ ÔÈ‰ÏÙ˙Ï Â��È

Ô‡Î· 'ÈÙ˘ '�Â˜‰ 'ÈÙÏ Î"‡ .‰¯ˆ˜
·‰ Â�ÈÈ‰„Â�ÈÈ‰ Î"Ú ‡Ï‡ .‰˘˜ Â��È

ÔÓ˜Ï ˘¯ÙÓ„Î ‡�È¯Á‡ ‰ÏÙ˙(ÊÈÎ¯ˆ
·Â¯Ó ÍÓÚ‰˘˜ ‰Ê ÏÚ Ì‚Â .'ÂÎÂ ÌÈ

Ï˘ ˙ÏÙ˙ ¯ÓÂÏ ÔÈ‡˘ Ô�È¯Ó‡ ÔÓ˜Ï„
·¯Â .‰�ÎÒ ÌÂ˜Ó· ‡Ï‡ ÍÓÚ ÈÎ¯ˆÈ
ÌÂ˜Ó· 'ÈÙ ‰�ÎÒ ÌÂ˜Ó· ‰Â‰ ‡Ï ÈÒÂÈ
· Â˜ÈÒÙÈ ‡Ó˘ ÂÏ ·È˘‰„Ó .ÌÈËÒÏÈ
È�Â‚¯‰È ‡Ó˘ ·È˘‰ ‡ÏÂ ÌÈÎ¯„ È¯·ÂÚ
‰¯ˆ˜ ‰ÏÙ˙ ‰"ÙÎ ÈÏ ‰‡¯�Â .ÌÈËÒÏ

·‰ Â�ÈÈ‰ ‡Î‰„‰ÏÚ ËÈÈÏ„ ‚"Ú‡Â .Â��È
·‡ÈÈ(Á·‰ ÏÏÙ˙Ó„ Ô‡Ó‡Â�ÈÈ‰ .Â��È

‡‰Â .¯˙ÂÓ ‰„˘· Ï·‡ ¯ÈÚ· ‡˜Â„
· ‡ÎÈ‡ È‡Ó ÔÓ˜Ï 'È¯Ó‡„·‰ ÔÈÂ��È
· ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ .‰¯ˆ˜ ‰ÏÙ˙Ï‰ÏÙ˙ ÔÈ

¯Á˘‰ ˙ÏÙ˙ 'Ù· ¯Ó‡„ ‰¯ˆ˜Û„)

(:ËÎÈ‡„Â Ï·‡ .'ÂÎÂ ÍÓÚ ÈÎ¯ˆ ÔÂ‚Î
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ברכות דף ג יום שני ט' טבת תש"פ 

סתירה בין שתי הבריתות בדעת רבי מאיר אם זמן קריאת שמע הוא זמן טבילת הכהנים או בזמן 
אכילה בערב שבת

מקשה הגמרא: קשיא דרבי מאיר אדרבי מאיר?

תירוץ
מתרצת הגמרא: תרי תנאי אליבא דרבי מאיר.

או  זמן אכילת הכהנים  הוא  קריאת שמע  זמן  רבי אליעזר אם  בין שתי הבריתות בדעת  סתירה 
כשקידש היום בערב שבת

מקשה הגמרא: קשיא דרבי אליעזר אדרבי אליעזר?

תירוץ א
מתרצת הגמרא: תרי תנאי אליבא דרבי אליעזר.

תירוץ ב
ואיבעית אימא: רישא של המשנה שלנו לאו רבי אליעזר היא, ומה שכתוב דברי רבי 

אליעזר אין זה אלא לגבי סוף זמן קריאת שמע.

· · ·
קושיא במשנה מדוע כתוב עד סוף האשמורה ולא כתוב באיזה שעה זה

נאמר במשנה עד סוף האשמורה: מקשה הגמרא: מאי קסבר ]מה סובר[ רבי אליעזר, 
ארבע  קסבר  ואי  שעות,  ארבע  עד  ]שיאמר[  לימא  הלילה,  הוי  משמרות  שלש  קסבר  אי 
משמרות הוי הלילה, לימא עד שלש שעות שהיה לו לומר זמן ניכר ולא אשמורות שאין 

זה זמן ברור וניכר?

תירוץ: כתוב 'אשמורה' כדי שנדע שיש משמרות ברקיע ויש משמרות בארץ
מתרצת הגמרא: לעולם קסבר שלש משמרות הוי הלילה, והא קא משמע לן דאיכא ]שיש[ 
כמבואר  האשמורה,  זה  מתי  ניכר  סימן  ויש  בארעא  משמרות  ואיכא  ברקיע,  משמרות 
בבריתא. דתניא: רבי אליעזר אומר שלש משמרות הוי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב 
הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, שנאמר 'ה' ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו שאוג ישאג 
על נוהו', שכתוב בפסוק שלש פעמים לשון שאגה. וסימן לדבר למשמרות בעולם הזה: 
משמרה ראשונה חמור נוער, שניה כלבים צועקים, שלישית תינוק יונק משדי אמו ואשה 

מספרת עם בעלה.

קושיא על הבריתא מדוע צריך סימנים לכל השלש אשמורות
מבררת הגמרא: מאי קא חשיב – על איזה חלק של האשמורה מדבר רבי אליעזר.
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אי תחלת משמרות קא חשיב, תחלת משמרה ראשונה סימנא למה לי ? אורתא הוא ]לילה 
הוא[ שהרי תחילת אשמורה הראשונה ניכרת שאז מחשיך? 

אי סוף משמרות קא חשיב, סוף משמרה אחרונה למה לי סימנא? יממא הוא, והרי סוף 
אשמורה השלישית ניכרת שנהיה יום?

ביאור א
אלא, חשיב סוף משמרה ראשונה, ותחלת משמרה אחרונה, ואמצעית דאמצעיתא.

ביאור ב
ואיבעית אימא: כולהו סוף משמרות קא חשיב, וכי תימא אחרונה לא צריך סימן שהרי 
זה ניכר שנהיה יום, למאי נפקא מינה, למיקרי קריאת שמע למאן דגני ]למי שישן[ בבית 
כיון דאשה מספרת עם  זמן קריאת שמע אימת,  ידע  ולא  יום[  רואה שנהיה  ]ואינו  אפל 

בעלה ותינוק יונק משדי אמו, ליקום וליקרי.

· · ·
שאגת הקב"ה על חורבן הבית

אמר רב יצחק בר שמואל משמיה דרב: שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר 
ביתי  את  החרבתי  שבעונותיהם  לבנים  אוי  ואומר:  כארי  ושואג  הוא  ברוך  הקדוש  יושב 

ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם.

מעשה ברבי יוסי ואליהו הנביא בו מובא ה'בת קול' על צער החורבן
מחורבות  אחת  לחורבה  ונכנסתי  בדרך  מהלך  הייתי  אחת  פעם  יוסי:  רבי  אמר  תניא 

ירושלים להתפלל.

בא אליהו זכור לטוב, ושמר לי על הפתח )והמתין לי(, עד שסיימתי תפלתי, לאחר שסיימתי 
תפלתי אמר לי: שלום עליך רבי.

ואמרתי לו: שלום עליך רבי ומורי.

ואמר לי: בני מפני מה נכנסת לחורבה זו.

אמרתי לו: להתפלל.

ואמר לי: היה לך להתפלל בדרך.

ואמרתי לו: מתיירא הייתי שמא יפסיקו בי עוברי דרכים.

ואמר לי: היה לך להתפלל תפלה קצרה.

באותה שעה למדתי ממנו שלשה דברים, למדתי שאין נכנסין לחורבה, ולמדתי שמתפללין 
בדרך, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפלה קצרה.

ואמר לי: בני, מה קול שמעת בחורבה זו.

ואמרתי לו: שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, ואומרת אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי 
את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות.
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ואמר לי: חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלש פעמים 
אומרת כך.

ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא שמיה 
ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו  הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו 
כך – אשריו כאשר קילסוהו בקילוס זה בבית המקדש, מה לו לאב שהגלה את בניו, ואוי 

להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם.

· · ·
ג' טעמים שאין נכנסים לחורבה

תנו רבנן: מפני שלשה דברים אין נכנסין לחורבה, מפני חשד שנכנס שם לדבר עבירה, 
מפני המפולת, ומפני המזיקין.

קושיא מדוע צריך את הטעם של 'חשד' ולא מספיק הטעם של 'מפולת'
מקשה הגמרא מדוע צריך את הטעם 'מפני חשד', ותיפוק ליה ]ותוציא ותלמד דין זה[ 

משום מפולת?

תשובה: מדובר באופן שאין חשש 'מפולת'
בחדתי ]בחורבה חדשה[.

קושיא מדוע אין מספיק הטעם של 'מזיקין'
ותיפוק ליה משום מזיקין?

תשובה: מדובר באופן שאין חשש 'מזיקין'
בתרי ]בשתים[. 

קושיא: אם מדובר בשתי אנשים אין גם חשש 'חשד'
אי בתרי חשד נמי ליכא?

תשובה: יש אופן שגם בשתים יש חשש 'חשד'
בתרי ופריצי.

קושיא: מדוע צריך את הטעם של 'מפולת' ולא מספיק הטעם של 'חשד' ו'מזיקין'
מקשה הגמרא על הטעם 'מפני המפולת', ותיפוק ליה משום חשד ומזיקין?

תשובה: מדובר באופן שאין חשד ומזיקין
בתרי וכשרי.

קושיא: מדוע צריך את הטעם של מזיקין, ולא מספיק הטעם של 'חשד' ומפולת
מקשה הגמרא על הטעם 'מפני המזיקין', ותיפוק ליה מפני חשד ומפולת?
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תשובה: מדובר באופן שאין חשש 'חשד' ומפולת
בחורבה חדתי ]חדשה[, שחומתה נפלה אבל שאר הבניין חדש וחזק, ובתרי וכשרי.

קושיא: אם מדובר בשתים אין גם חשש מזיקין
אי בתרי, מזיקין נמי ליכא?

תשובה: יש אופן שגם בשתים יש חשש 'מזיקין'
במקומן חיישינן – במקום שהם מצויים תדיר חוששים אפילו בשתים.

תשובה נוספת
חדשה שעומדת  ]ובחורבה  בדברא  דקאי  ובחורבה חדתי  בחד,  לעולם  אימא:  ואיבעית 
אין,  ]ששם משום חשד  דהתם משום חשד ליכא, דהא אשה בדברא לא שכיחא  בשדה[, 

שהרי אשה אינה מצויה בשדה[, ומשום מזיקין איכא.

· · ·
מחלוקת כמה משמרות הלילה

תנו רבנן ארבע משמרות הוי הלילה, וכל משמרה היא שלש שעות, דברי רבי.

רבי נתן אומר שלש, וכל משמרה היא ארבע שעות.

מקור לדברי רבי נתן
מאי טעמא דרבי נתן: דכתיב 'ויבא גדעון ומאה איש אשר אתו בקצה המחנה ראש האשמורת 
התיכונה', תנא אין תיכונה ]אמצעית[ אלא שיש לפניה ולאחריה, הרי שיש שלש אשמורות.

דחיית רבי למקורו של רבי נתן
ורבי: מאי תיכונה, אחת מן התיכונה שבתיכונות – שיש ארבע משמרות ויש שתי אמצעיות.

דחיית רבי נתן לדחייתו של רבי
ורבי נתן: מי כתיב תיכונה שבתיכונות, תיכונה כתיב.

מקור לדברי רבי
מאי טעמא דרבי, אמר רבי זריקא אמר רבי אמי אמר רבי יהושע בן לוי: כתוב אחד אומר 
'חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך', וכתוב אחד אומר 'קדמו עיני אשמורות', 

הא כיצד ארבע משמרות הוי הלילה, ובחצות הוא שתי משמרות לפני סוף הלילה.

דחיית רבי נתן למקורו של רבי
ורבי נתן סבר לה כרבי יהושע, דתנן רבי יהושע אומר: עד שלש שעות שכן דרך מלכים 
לעמוד בשלש שעות, שית דליליא ותרתי דיממא – הרי שדוד המלך קידם את שאר מלכים 
שש שעות מחצות הלילה עד הבוקר, ושתי שעות מהיום ששאר מלכים ישנים, וביחד 

הם שמונה שעות, הוו להו שתי משמרות, שכל משמרה היא ארבע שעות.
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ביאור נוסף לדחיית רבי נתן למקורו של רבי
רב אשי אמר: משמרה ופלגא נמי משמרות קרו להו – משמרה וחצי גם נקרא משמרות, 
עיני  'קדמו  דוד  זה אמר  ועל  וחצי,  יש שש שעות שזה משמרה  הבוקר  עד  שמחצות 

אשמורות'. 

· · ·
מאמר נוסף של רבי זריקא מה מותר לדבר בפני המת

ואמר רבי זריקא אמר רבי אמי אמר רבי יהושע בן לוי: אין אומרין בפני המת אלא דבריו 
של מת.

מחלוקת אם הוא רק בדברי תורה או אפילו ב'מילי דעלמא'
אמר רבי אבא בר כהנא: לא אמרן אלא בדברי תורה, אבל מילי דעלמא לית לן בה ]דברי 

העולם אין לנו בזה איסור[ שאינם כדברי תורה ואין גנאי למחריש בהם.

ואיכא דאמרי, אמר רבי אבא בר כהנא: לא אמרן אלא ]אפילו[ בדברי תורה, וכל שכן 
מילי דעלמא.

· · ·
קושיא מפסוק שדוד המלך קם בתחילת הלילה ולא בחצות

רק  עומד משנתו  היה  המלך  דוד  ]וכי  קאי  הוה  דליליא  בפלגא  ודוד  הגמרא:  מקשה 
בחצות הלילה[, הלא מאורתא הוה קאי – מתחילת הערב היה עומד דכתיב 'קדמתי בנשף 
'בנשף בערב  'נשף' אורתא הוא, דכתיב  ]מקור ש'נשף' הוא ערב[ וממאי דהאי  ואשועה'? 

יום באישון לילה ואפילה'.

תשובה א
מתרצת הגמרא: אמר רב אושעיא אמר רבי אחא, הכי קאמר )דוד(: מעולם לא עבר עלי 

חצות לילה בשינה, שהייתי עומד משנתי לפני זה.

תשובה ב
שאינו נרדם לעולם  מתנמנם כסוס  עוסק בתורה  זירא אמר: עד חצות לילה היה  רבי 

אלא מתנמנם ונעור תמיד, מכאן ואילך היה מתגבר כארי.

תשובה ג
רב אשי אמר: עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה, מכאן ואילך בשירות ותשבחות, 

ועל זה נאמר בפסוק 'חצות לילה אקום להודות לך'.

· · ·
קושיא על ביאור תיבת 'נשף' שאינו לילה אלא בוקר

בוקר  נשף  ]הרי  הוא  צפרא  נשף  הא  הוא,  ]ערב[  אורתא  ו'נשף'  הגמרא:  מקשה 
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הוא[? דכתיב: 'ויכם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם' – שהכם דוד מהנשף ועד הערב 
למחרת יום חנייתם.

ביאור הקושיא על יסוד הנחה בביאור הפסוק שהוא מהבוקר עד הערב 
]מהבוקר עד הלילה[  מצפרא ועד ליליא  מאי לאו, וכי אין פירוש הפסוק שהכם דוד 

ונמצא שנשף הוא בוקר.

דחיית ה'הנחה' שביאור הפסוק הוא מהערב ועד הערב 
דוחה הגמרא את הקושיא: לא. מאורתא ועד אורתא – ביאור הפסוק הוא שדוד הכם 

מהערב ועד הערב.

קושיא על ביאור זה בפסוק
מקשה הגמרא: אי הכי ]אם כן[ ש'נשף' הוא ערב, לכתוב מהנשף ועד הנשף, או מהערב 

ועד הערב?

חזרה ל'הנחה' הראשונה שביאור הפסוק הוא מהבוקר ועד הערב, ותירוץ על הקושיא בביאור 
המילה 'נשף'

– קפץ  'נשף', נשף ליליא  – שתי משמעויות יש בתיבת  אלא אמר רבא תרי נשפי הוו 
היום,  ונסתלק  ועלה  קפץ   – יממא  נשף  הבוקר.  ובא  יממא  ואתי  הלילה  ונסתלק  ועלה 

ואתי ליליא – ובא הלילה.

· · ·
קושיא: כיצד ידע דוד המלך מתי חצות ומשה רבינו לא ידע שהרי אמר 'כחצות' הלילה

חצות  הוא  מתי  ידע  דוד  ]וכי  אימת  דליליא  פלגא  ידע  הוה  מי  ודוד  הגמרא:  מקשה 
יוצא בתוך מצרים',  'כחצות הלילה אני  ידע דכתיב:  השתא משה רבינו לא הוה  הלילה[? 
מאי 'כחצות' אילימא ]אם תאמר[ דאמר ליה קודשא בריך הוא 'כחצות', מי איכא ספיקא 
קמי שמיא ]וכי יש ספק לפני ה'[, אלא דאמר ליה )למחר( בחצות )כי השתא(, ואתא איהו 
]ובא הוא[ ואמר כחצות, מפני שלא ידע בדיוק מתי חצות, אלמא מספקא ליה ]הרי מוכח 

שמשה רבינו הסתפק מתי הוא חצות[, ודוד הוה ידע ?

תירוץ א: דוד המלך ידע ע"י הכינור
מתרצת הגמרא: דוד סימנא הוה ליה, דאמר רב אחא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא: 
כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד, וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת 

בו ומנגן מאליו, מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר.

חכמי ישראל אצל דוד המלך בעלות השחר
כיון שעלה עמוד השחר, נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמרו לו: אדונינו המלך עמך ישראל 

צריכין פרנסה.

אמר להם: לכו והתפרנסו זה מזה.
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אמרו לו: אין הקומץ משביע את הארי, ואין הבור מתמלא מחוליתו – כשם שאי אפשר 
למלאות בור לגמרי מהאבנים וגושי העפר שהוציאו מתוכו כך אי אפשר להתפרנס זה מזה.

אמר להם: לכו ופשטו ידיכם בגדוד.

רשות  נוטלים מהם   – בסנהדרין  ונמלכין  אופני המלחמה,  על  יועצים באחיתופל  מיד 
כדי שיתפללו עליהם, ושואלין באורים ותומים אם יצליחו.

מקור לסדר לפני היציאה למלחמה
אמר רב יוסף מאי קרא, )דכתיב( 'ואחרי אחיתופל, בניהו בן יהוידע ]יהוידע בן בניהו[, 

ואביתר, ושר צבא למלך יואב'.

ישאל  כאשר  ההם  בימים  יעץ  אשר  אחיתפל  'ועצת  אומר:  הוא  וכן  יועץ,  זה  אחיתופל 
)איש( בדבר האלהים'.
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:úåùø øîåà

d

øåà äøåú
'îâ[àðáì ízðpLåéE ÀÄÇÀÈÀÈÆ

EzáLa ía zøaãåÀÄÇÀÈÈÀÄÀÀ
áaáe EúéCøcá Ezëì ÀÅÆÀÆÀÀÇÆÆ

:Eîe÷áe EaëLáeÀÈÀÀÀÆ
(Ê ,Â ÌÈ¯·„)

[áðãàéôe çzôz éúôN é ÂÙÈÀÈÇÄÀÈÄ
:Eúläz ãébéÇÄÀÄÈÆ

(ÊÈ ,‡� ÌÈÏ‰˙)

[âéô éøîà ïBöøì eéäéÄÀÀÈÄÀÅÄ
ðôì éaì ïBéâäåééøeö éé E ÀÆÀÄÄÀÈÆÀÈÄ

:éìàâåÀÙÂÄ
(ÂË ,ËÈ ÌÈÏ‰˙)

[ã:ãòå íìBòì EîL äëøáàå Cìnä éäBìà EîîBøà ãåãì äläz(‡ ,‰Ó˜ ÌÈÏ‰˙)[äëìää Cøã éîéîú éøLà:éé úøBúa íé(‡ ,ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙)[åëì òéaNîe Eãé úà çúBt:ïBöø éç ì(ÊË ,‰Ó˜ ÌÈÏ‰˙)[æïúð ÀÄÈÀÈÄÂÄÀÁÇÇÆÆÇÂÈÂÈÄÀÀÈÈÆÇÀÅÀÄÅÈÆÇÙÀÄÀÇÀÈÅÇÆÈÆÇÀÄÇÀÈÇÈÙÅ
ëì íçì:Bcñç íìBòì ék øNa ì(‰Î ,ÂÏ˜ ÌÈÏ‰˙)[çéñBú àì äìôð:dîé÷î ïéà dúîãà ìò äLhð ìàøNé úìeúa íe÷ ó(· ,‰ ÒÂÓÚ)[èëì éé CîBñëì ó÷Bæå íéìôpä ì:íéôeôkä ì(„È ,‰Ó˜ ÌÈÏ‰˙) ÆÆÀÈÈÈÄÀÈÇÀÈÀÈÙÄÀÇÄÀÈÅÄÀÈÇÇÀÈÈÅÀÄÈÅÀÈÀÈÇÙÀÄÀÅÀÈÇÀÄ

[éáe íéôøOä ïî ãçà éìà óòiå:çaænä ìòî ç÷ì íéç÷ìîa ätöø Bãé(Â ,Â Â‰ÈÚ˘È)[àéðà ãBòå:áøò úçðî úòk éìà òâð óòéa óòî älçza ïBæçá éúéàø øLà ìàéøáb Léàäå älôza øaãî é(‡Î ,Ë Ï‡È�„) ÇÈÈÅÇÆÈÄÇÀÈÄÀÈÄÀÈÀÆÀÇÇÄÈÇÅÇÇÄÀÅÇÀÂÄÀÇÅÇÀÄÈÀÈÄÇÀÄÅÂÆÈÄÄÆÈÇÀÄÈËÈÄÈÙÅÇÅÇÀÅÄÀÇÈÆ
[áéðLàøä íéøOä ãçà ìàëéî äpäå íBé ãçàå íéøNò écâðì ãîò ñøt úeëìî øNåðøæòì àa íéðàå éëìî ìöà íL ézøúBð é:ñøô é(‚È ,È Ï‡È�„)[âéá eøîà eàèçz ìàå eæâøenãå íëákLî ìò íëááì ÀÇÇÀÈÇÙÅÀÆÀÄÆÀÄÀÆÈÀÄÅÄÈÅÇÇÇÈÄÈÄÙÄÈÀÈÀÅÄÇÂÄÇÀÄÈÅÆÇÀÅÈÈÄÀÀÇÆÁÈÄÀÄÀÇÀÆÇÄÀÇÀÆÀÙ

:äìñ(‰ ,„ ÌÈÏ‰˙)é"ùø[ãéðá eàöé çñtä úøçnî ïBLàøä Lãçì íBé øNò äMîça ïBLàøä Lãça ññîòøî eòñiåðéòì äîø ãéa ìàøNé é:íéøöî ìk é)(‚ ,‚Ï ¯·„Ó·[åèðòéEábNé äøö íBéa éé E ÆÈÇÄÀÅÇÀÀÅÇÙÆÈÄÇÂÄÈÈÈÇÙÆÈÄÄÈÃÇÇÆÇÈÀÀÅÄÀÈÅÀÈÈÈÀÅÅÈÄÀÈÄÇÇÀÀÈÀÈÈÀÇÆÀ
:á÷òé éäìà íL(· ,Î ÌÈÏ‰˙)[æèëðà øLà älàä íéøácä eéäå:Eááì ìò íBiä Eeöî é(Â ,Â ÌÈ¯·„) ÅÁÙÅÇÂÙÀÈÇÀÈÄÈÅÆÂÆÈÙÄÀÇÀÇÇÀÈÆ
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ברכות דף ד יום שלישי י' טבת תש"פ 

הגמרא ממשיכה בביאור המקור לסדר לפני היציאה למלחמה:

'בניהו בן יהוידע', זה סנהדרין.

ועל הפלתי',  יהוידע על הכרתי  בן  'ובניהו  וכן הוא אומר  ותומים,  'ואביתר', אלו אורים 
שכורתים  כרתי  ופלתי,  כרתי  שמם  נקרא  ולמה  ותומים,  לאורים  קודמים  שהסנהדרין 

דבריהם – דברים קצובים ומדוייקים, פלתי שמופלאים בדבריהם.

ואחר כך 'שר צבא למלך יואב', להוליך את אנשים המלחמה.

· · ·

מקור מפסוק שדוד המלך התעורר על ידי כנור

אמר רב יצחק בר אדא ואמרי לה אמר רב יצחק בריה דרב אידי: מאי קרא שכנור היה 
תלוי למעלה ממטתו, 'עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר'.

תירוץ ב: משה ידע מתי חצות, ואמר כ'חצות' שחשש שאיצטגניני פרעה יטעו בשעת חצות

הגמרא מביאה תירוץ נוסף לקושיא האמורה לעיל כיצד יתכן שדוד המלך ידע מתי 
חצות ומשה רבינו לא ידע: רבי זירא אמר משה לעולם הוה ידע, ודוד נמי הוה ידע,

וכיון דדוד הוה ידע, כנור למה ליה? לאתעורי משנתיה ]להתעורר משנתו[.

וכיון דמשה הוה ידע למה ליה למימר כחצות? משה קסבר שמא יטעו אצטגניני פרעה 
יודע  ויאמרו משה בדאי הוא, דאמר מר למד לשונך לומר איני  יטעו בשעת חצות  והם 

שמא תתבדה ותאחז ]תהא נתפס ונכשל בדברך[.

תירוץ ג: משה ידע מתי חצות, ובי"ג ניסן בחצות אמר 'כחצות' ]מחר בזמן חצות כמו שעכשיו חצות[

הוה  ארבסר  נגהי  דתליסר  אורתא  בפלגא  אמר,  אשי  רב  נוסף:  תירוץ  מביאה  הגמרא 
קאי ]בחצות ליל י"ג אור לי"ד היה עומד[ והכי קאמר משה לישראל אמר הקדוש ברוך 
הוא למחר ]בי"ד ניסן אור לט"ו[ כחצות הלילה כי האידנא ]כמו שעכשיו חצות[ אני יוצא 

בתוך מצרים.

· · ·

ביאור הפסוק 'לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני'

נאמר בתהילים 'לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני'. לוי ורבי יצחק, חד אמר, כך אמר דוד 
לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד 

שלש שעות, ואני חצות לילה אקום להודות לך.

ואידך, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם לא חסיד אני שכל מלכי 
מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם, ואני ידי מלוכלכות בדם – בבדיקת דם נדה 
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לבוש שהולד שוכב  ]כעין  ובשליא  בו[  נוצרים  והבשר  הוולד שהעצמות  ]עור  ובשפיר 
בו[ כדי לטהר אשה לבעלה.

ולא עוד אלא כל מה שאני עושה אני נמלך במפיבשת רבי, ואומר לו מפיבשת רבי, יפה 
דנתי, יפה חייבתי, יפה זכיתי, יפה טהרתי, יפה טמאתי, ולא בושתי.

מקור מפסוק שדוד המלך נמלך ולא התבייש

אמר רבי יהושע בריה דרב אידי: מאי קרא, 'ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש'.

ביאור השם 'מפיבשת'

תנא לא מפיבשת שמו אלא איש בשת שמו, ולמה נקרא שמו מפיבשת, שהיה מבייש פני 
דוד בהלכה, שבדברי הלכה היוצאים מפיו היה בושת לדוד שלפעמים היה טועה והיה 

אומר לו 'טעית'.

שכר דוד המלך על עניין זה

לפיכך שדוד הקטין את עצמו זכה דוד ויצא ממנו כלאב.

ואמר רבי יוחנן: לא כלאב שמו אלא דניאל שמו, ולמה נקרא שמו כלאב, שהיה מכלים 
פני מפיבשת בהלכה, ובשם כלאב רמוז 'כל' 'אב' 'מכלים', שהיה אב בהוראה, והיה אומר 

לפעמים למפיבשת טעית.

ועליו אמר שלמה בחכמתו: 'בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני', ואומר: 'חכם בני ושמח 
לבי ואשיבה חורפי דבר'.

· · ·

שאלה: כיצד דוד קרא לעצמו חסיד הרי אמר שאינו יודע אם חלקו בשכר הצדיקים לעתיד לבא

מקשה הגמרא: ודוד מי קרי לנפשיה ]וכי קרא לעצמו[ חסיד? והכתיב 'לולא ]אם לא[ 
האמנתי לראות בטוב ה' בארץ חיים', ותנא משמיה דרבי יוסי, למה נקוד על 'לולא', שנקודה 
על תיבה היא מיעוט, והמיעוט הוא שדוד המלך לא היה לו ברור שיזכה לשכר הצדיקים 
לראות בטוב ה', וכך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם מובטח אני בך שאתה 

משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו.

תשובה: דוד היה חסיד ואעפ"כ התיירא על שכרו לעתיד לבוא

מתרצת הגמרא: אף שדוד ידע שהוא חסיד מ"מ ירא שמא יחטא ושמא יגרום החטא 
שלא יקבל את שכר הצדיקים לראות בטוב ה'.

ראיה לחשש זה שאפילו בהבטחה מהקב"ה עדיין החטא יכול לקלקל

כדרבי יעקב בר אידי, דרבי יעקב בר אידי רמי - הקשה סתירה, כתיב 'והנה אנכי עמך 
ושמרתיך בכל אשר תלך'. וכתיב, 'ויירא יעקב מאד' והלא ה' הבטיח לו ומדוע הוא פחד. 

אלא אמר שמא יגרום החטא, שמא חטא לאחר ההבטחה. 
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ראיה נוספת שחטא יכול לקלקל
כדתניא: 'עד יעבור עמך ה' עד יעבור עם זו קנית', 'עד יעבור עמך ה'' זו ביאה ראשונה 

- שבאו בימי יהושע.

ראשון  בית  חורבן  לאחר  עזרא  בימי  שעלו   – ביאה שנייה  זו  קנית'  זו  עם  יעבור  'עד 
ושבעים שנות גלות. 

מכאן אמרו חכמים ראוים היו ישראל ליעשות להם נס ולבוא ביד רמה בימי עזרא כדרך 
שנעשה להם בימי יהושע בן נון, אלא שגרם החטא, ולכן בימי בית שני עלו ברשות כורש 

והיו משועבדים למלכי פרס. 

· · ·
מה סברתם של חכמים שאומרים 'עד חצות'

למדנו במשנה: וחכמים אומרים עד חצות.

מקשה הגמרא: חכמים כמאן סבירא להו במשמעות הפסוק 'ובשכבך', אי כרבי אליעזר 
סבירא להו שקריאת שמע הוא בזמן שהולכים לישון, לימרו כרבי אליעזר עד סוף האשמורה 

הראשונה, שעד אז הולכים לישון.

לימרו כרבן גמליאל  שקריאת שמע הוא בזמן שישנים,  ואי כרבן גמליאל סבירא להו 
עד עלות השחר.

מתרצת הגמרא: לעולם כרבן גמליאל סבירא להו, והא דקא אמרי עד חצות כדי להרחיק 
את האדם מן העבירה.

ראיה שחכמים עשו סייג בקריאת שמע
כדתניא חכמים עשו סייג לדבריהם כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר: אלך 
לביתי, ואוכל קימעא, ואשתה קימעא, ואישן קימעא, ואחר כך אקרא קריאת שמע ואתפלל, 

וחוטפתו שינה, ונמצא ישן כל הלילה,

אבל אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרות קורא, ואם רגיל לשנות 
שונה, וקורא קריאת שמע ומתפלל ואוכל פתו ומברך, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה.

מדוע אמרו בזה חכמים 'חייב מיתה'
הכא  ומאי שנא  מיתה,  חייב  קתני  דלא  ]מקום[  דוכתא  בכל  מאי שנא  הגמרא:  מקשה 

דקתני חייב מיתה.

מתרצת הגמרא: איבעית אימא משום דאיכא ]שיש[ אונס שינה.

ואיבעית אימא לאפוקי ]להוציא[ ממאן דאמר תפלת ערבית רשות, קא משמע לן דחובה.

· · ·
דיוק מהברייתא שקוראים ק"ש ואח"כ מתפללים ערבית

אמר מר שנינו בברייתא קורא קריאת שמע ומתפלל, מסייע ליה לרבי יוחנן דאמר רבי 
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קריאת שמע  ]שאומר  ערבית  לתפלה של  גאולה  הסומך  זה  הבא  העולם  בן  איזהו  יוחנן 
וגאל ישראל לפני תפילת שמונה עשרה של מעריב[, וכל שכן שסומך בשחרית שעיקר 

גאולת מצרים היתה בשחרית, שיצאו ממצרים בבוקר.

דעה החולקת וסוברת שקודם מתפלל שמונה עשרה ואח"כ קורא ק"ש
]ק"ש  שמע,  קריאת  שני  בין   - תקנום  באמצע  תפלות  אומר  לוי  בן  יהושע  רבי 
דשחרית, תפילת שמונה עשרה של שחרית, שמונה עשרה של מנחה, שמונה עשרה 
של מעריב, ק"ש דערבית. ונמצא שבלילה לא סומכים גאולה לתפילה, שאין אומרים 

קודם גאל ישראל ואחר כך שמונה עשרה[.

ביאור מחלוקתם
מבררת הגמרא במאי קא מפלגי ? אי בעית אימא קרא. אי בעית אימא סברא.

ביאור א: נחלקו אם בליל ט"ו ניסן כבר נגאלו ישראל או שנגאלו רק בבוקר ובזה תלוי אם בלילה 
סומכים גאולה לתפילה

אי בעית אימא סברא, דרבי יוחנן סבר גאולה מאורתא נמי הוי ]מהערב גם היה[, אלא 
גאולה מעלייתא לא הויא אלא עד צפרא. ]בליל ט"ו נגאלו אף שבפועל יצאו רק בבוקר[. 

ורבי יהושע בן לוי סבר, כיון דלא הויא אלא מצפרא ]שבפועל יצאו ממצרים רק בבוקר[ 
לא הויא גאולה מעלייתא, ואין זה גאולה חשובה להסמיך את התפילה אליה.

ביאור ב: נחלקו בדרשת פסוק
ואיבעית אימא קרא, ושניהם מקרא אחד דרשו, דכתיב 'בשכבך ובקומך'.

רבי יוחנן סבר, מקיש שכיבה לקימה, מה קימה קריאת שמע ואחר כך תפלה, אף שכיבה 
נמי קריאת שמע ואחר כך תפלה.

רבי יהושע בן לוי סבר, מקיש שכיבה לקימה, מה קימה קריאת שמע סמוך למטתו, אף 
שכיבה נמי קריאת שמע סמוך למטתו.

קושיא על הסובר שצריך לסמוך גאולה לתפילה כיצד אומרים השכיבנו
מתיב ]הקשה[ מר בריה דרבינא כתוב במשנה בערב מברך שתים לפניה המעריב ערבים 
ואהבת עולם, ושתים לאחריה גאל ישראל והשכיבנו. ואי אמרת בעי לסמוך, הא לא קא 

סמך גאולה לתפלה דהא בעי למימר ]שהרי צריך לומר[ השכיבנו.

תירוץ: השכיבנו הוא המשך של 'גאל ישראל'
אמרי, כיון דתקינו רבנן השכיבנו, כגאולה אריכתא דמיא.

ראיה ליסוד זה ממה שאומרים בשחרית ה' שפתי תפתח – שהוא חלק מהתפילה
הגמרא מוכיחה תירוץ זה: דאי לא תימא הכי ]שאם לא תאמר כך[,

שחרית היכי מצי סמיך,
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והא אמר רבי יוחנן בתחלה אומר ה' שפתי תפתח, ולבסוף הוא אומר יהיו לרצון אמרי פי.

אלא התם ]שם[ כיון דתקינו רבנן למימר ה' שפתי תפתח, כתפלה אריכתא דמיא.

הכא נמי ]כאן גם[ כיון דתקינו רבנן למימר השכיבנו, כגאולה אריכתא דמיא.

· · ·
מעלת אמירת 'אשרי'

אמר רבי אלעזר אמר רבי אבינא: כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים, מובטח 
לו שהוא בן העולם הבא.

מתחילים  בו  שהפסוקים  בי"ת,  באל"ף  בא[  ]שהוא  דאתיא  אילימא משום  טעמא  מאי 
שיש שמונה   - 'אשרי תמימי דרך' דאתיא בתמניא אפין  ]נאמר[  נימא  ב',  לפי סדר הא' 

פסוקים מכל אות מהא' ב'.

אלא משום דאית ביה ]שיש בו[ את הפסוק 'פותח את ידך'.

אם כן נימא ]נאמר[ הלל הגדול – מזמור קלו בתהילים דכתיב ביה 'נותן לחם לכל בשר'.

אלא משום דאית ביה תרתי - שבאשרי יש גם פסוקים לפי א' ב' וגם פסוק 'פותח את ידך'.

· · ·
מדוע אין באשרי פסוק המתחיל באות נ

אמר רבי יוחנן: מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי?

מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל ]הכונה למפלה של ישראל, אלא שאין מדברים 
רע, ואומרים 'מפלתן של שונאי ישראל'[, דכתיב 'נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל'.

בארץ ישראל דרשו פסוק זה באופן שאין בו מפלה לעם ישראל
במערבא מתרצי לה הכי ]בארץ ישראל מתרצים את הפסוק כך[ שיהיה ביאורו בדרך 

טובה: נפלה ולא תוסיף לנפול עוד, קום בתולת ישראל.

פסוק באשרי שמרומז בו האות נ'
אמר רב נחמן בר יצחק: אפילו הכי חזר דוד וסמכן ברוח הקדש, שנאמר 'סומך ה' לכל 

הנופלים'.

· · ·
מאמר נוסף של רבי אלעזר בר אבינא, בכמה פריחות פורחים המלאכים

אמר רבי אלעזר בר אבינא: גדול מה שנאמר במיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאל

דאילו במיכאל כתיב 'ויעף אלי אחד מן השרפים' בפריחה אחת, בלא עצירת בינים.

ואלו גבי גבריאל כתיב 'והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחלה מועף ביעף' וגו' בשתי 
פריחות.
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מאי משמע דהאי 'אחד' שכתוב בפסוק הראשון מיכאל הוא ?

אמר רבי יוחנן אתיא אחד אחד, כתיב הכא 'ויעף אלי אחד מן השרפים', וכתיב התם 'והנה 
מיכאל אחד )מן( השרים הראשונים בא לעזרני'.

תנא: מיכאל באחת גבריאל בשתים, אליהו בארבע פריחות, ומלאך המות בשמנה, ובשעת 
המגפה באחת.

· · ·
קריאת שמע שעל המטה

אמר רבי יהושע בן לוי: אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת, מצוה לקרותו 
על מטתו.

אמר רבי יוסי: מאי קרא, 'רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלה'.

אמר רב נחמן

�
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ברכות דף ה יום רביעי י"א טבת תש"פ 

אם תלמיד חכם צריך לקרוא ק"ש שעל המטה

אמר רב נחמן אם תלמיד חכם הוא שרגיל במשנתו לחזור על גירסתו תמיד, אין צריך 
לקרוא ק"ש שעל המטה.

אמר אביי: אף תלמיד חכם מיבעי ליה למימר חד פסוקא דרחמי ]צריך הוא לומר פסוק 
אחד של רחמים[ כגון 'בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי ה' אל אמת'.

· · ·

מלחמה עם היצר הרע

אמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש: לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע 
– שיעשה מלחמה עם היצר הרע, שנאמר 'רגזו ואל תחטאו'.

אם נצחו, מוטב.

ואם לאו יעסוק בתורה, שנאמר 'אמרו בלבבכם'.

אם נצחו, מוטב.

ואם לאו יקרא קריאת שמע, שנאמר 'על משכבכם'.

אם נצחו, מוטב.

ואם לאו יזכור לו יום המיתה, שנאמר 'ודומו סלה'.

· · ·

מאמר נוסף של רבי לוי בר חמא - עשרת הדברות, תנ"ך, גמרא ומשנה ניתנו למשה בסיני

ואמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש: מאי דכתיב 'ואתנה לך את לוחות האבן 
והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם'.

'לוחות', אלו עשרת הדברות.

'תורה', זה מקרא – חומש.

'והמצוה', זו משנה.

'אשר כתבתי', אלו נביאים וכתובים.

'להורותם', זה גמרא – סברת טעמי המשניות שמהם יוצאת ההוראה.

מלמד שכולם נתנו למשה מסיני.

· · ·
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מעלת קריאת שמע שעל המטה
אמר רבי יצחק: כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידו 

כדי להרוג את המזיקין, שנאמר: 'רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם'.

מאי משמע שהפסוק מדבר על קריאת שמע? אמר מר זוטרא ואיתימא רב אשי: מרישא 
'יעלזו חסידים בכבוד  ]מראש העניין ממה שכתוב בפסוקים שלפני כן[, דכתיב  דענינא 

ירננו על משכבותם', וכתיב בתריה ]אחר כך[ 'רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם'.

עוד במעלת קריאת שמע שעל המטה
'ובני  יצחק: כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנו, שנאמר  ואמר רבי 

רשף יגביהו עוף'.

ואין 'עוף' אלא תורה, שנאמר 'התעיף עיניך בו ואיננו'.

ואין 'רשף' אלא מזיקין, שנאמר 'מזי רעב ולחומי רשף וקטב מרירי'.

· · ·

העוסק בתורה יסורין בדלין ממנו
אמר רבי שמעון בן לקיש: כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנו, שנאמר בספר איוב 

'ובני רשף יגביהו עוף'

ואין עוף אלא תורה, שנאמר: 'התעיף עיניך בו ואיננו'.

ואין רשף אלא יסורין, שנאמר: 'מזי רעב ולחומי רשף'.

אמר ליה רבי יוחנן: הא אפילו תינוקות של בית רבן שעדיין לא למדו ספר איוב יודעין 
אותו, שנאמר: 'ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו 

ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך'.

יסורין  עליו  מביא  הוא  ברוך  הקדוש  עוסק,  ואינו  בתורה  לעסוק  לו  שאפשר  כל  אלא, 
מכוערין ועוכרין אותו, שנאמר: 'נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר', ואין טוב אלא 

תורה, שנאמר: 'כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו'.

· · ·

שבח הקב"ה שנתן תורה לישראל ושמח בזה
אמר רבי זירא ואיתימא רבי חנינא בר פפא: בא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת 

בשר ודם,

מדת בשר ודם אדם, מוכר חפץ לחבירו, מוכר עצב ולוקח שמח,

טוב  לקח  'כי  ושמח, שנאמר:  לישראל  תורה  להם  נתן  כן,  אינו  הוא  ברוך  הקדוש  אבל 
נתתי לכם תורתי אל תעזובו'.

· · ·
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מי שבאים עליו יסורין יפשפש במעשיו
אמר רבא ואיתימא רב חסדא: אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו, שנאמר: 

'נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה''.

ומתורתך  יה  תיסרנו  אשר  הגבר  'אשרי  שנאמר:  תורה,  בבטול  יתלה  מצא,  ולא  פשפש 
תלמדנו'.

ואם תלה ולא מצא, בידוע שיסורין של אהבה הם, שנאמר: 'כי את אשר יאהב ה' יוכיח'.

· · ·
יסורין של אהבה

אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא: כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו מדכאו ביסורין, 
שנאמר 'וה' חפץ דכאו החלי' – מי שהקב"ה חפץ בו מחלהו ביסורין. 

יכול אפילו לא קבלם מאהבה, תלמוד לומר 'אם תשים אשם נפשו', מה אשם לדעת, אף 
יסורין לדעת.

ואם קבלם מה שכרו, יראה זרע יאריך ימים.

ולא עוד, אלא שתלמודו מתקיים בידו, שנאמר 'וחפץ ה' בידו יצלח'.

מה הם יסורין של אהבה
פליגי בה רבי יעקב בר אידי ורבי אחא בר חנינא,

חד אמר, אלו הם יסורין של אהבה, כל שאין בהן בטול תורה, שנאמר: 'אשרי הגבר אשר 
תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו'.

וחד אמר אלו הן יסורין של אהבה, כל שאין בהן בטול תפלה, שנאמר: 'ברוך אלהים אשר 
לא הסיר תפלתי וחסדו מאתי'.

אמר להו רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא, הכי אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: 
אלו ואלו יסורין של אהבה הן, שנאמר 'כי את אשר יאהב ה' יוכיח'.

'ומתורתך תלמדנו', שהוא יכול ללמוד תורה על אף  ]ולפי זה אין לומדים מהפסוק 
היסורים, שאף אם אינו יכול ללמוד הרי זה יסורין של אהבה[, אלא מה תלמוד לומר: 
אהבה[  של  יסורין  ]מעלת  זה  דבר  אלא תלמדנו,  אל תקרי תלמדנו  'ומתורתך תלמדנו', 
מתורתך תלמדנו, קל וחומר משן ועין, מה שן ועין שהן אחד מאבריו של אדם עבד יוצא 

בהן לחרות, יסורין שממרקין כל גופו של אדם על אחת כמה וכמה.

עוד מאמר שיסורין ממרקין כל עוונותיו של אדם
ונאמר  במלח,  'ברית'  נאמר  לקיש:  בן  שמעון  רבי  דאמר  לקיש,  בן  שמעון  דרבי  והיינו 

'ברית' ביסורין,

נאמר ברית במלח דכתיב 'ולא תשבית מלח ברית',

ונאמר ברית ביסורין, דכתיב 'אלה דברי הברית',
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מה ברית האמור במלח מלח ממתקת את הבשר, אף ברית האמור ביסורין יסורין ממרקין 
כל עונותיו של אדם.

ג' מתנות טובות שניתנו לישראל ע"י יסורין
לישראל,  הוא  ברוך  הקדוש  נתן  טובות  אומר: שלש מתנות  יוחאי  בן  רבי שמעון  תניא 

וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין.

אלו הן: תורה, וארץ ישראל, והעולם הבא.

תורה מנין, שנאמר 'אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו'.

ארץ ישראל, דכתיב 'כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלהיך מיסרך', וכתיב 'בתריה כי ה' 
אלהיך מביאך אל ארץ טובה'.

העולם הבא, דכתיב 'כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר'.

העוסק בתורה וגמ"ח וקובר את בניו
בניו  וקובר את  ב[  ]עמוד  ובגמילות חסדים  כל העוסק בתורה  יוחנן  דרבי  תני תנא קמיה 

מוחלין לו על כל עונותיו.

אמר ליה רבי יוחנן: בשלמא תורה וגמילות חסדים, דכתיב 'בחסד ואמת יכופר עון'.

'חסד' זו גמילות חסדים, שנאמר 'רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד'.

'אמת' זו תורה, שנאמר 'אמת קנה ואל תמכור'.

אלא קובר את בניו מנין ?

תנא ליה ההוא סבא משום רבי שמעון בן יוחאי: אתיא עון עון, כתיב הכא, 'בחסד ואמת 
יכופר עון', וכתיב התם, 'ומשלם עון אבות אל חיק בניהם'.

מי שיש לו נגעים או שיש לו יסורי 'בנים' אין זה יסורין של אהבה
אמר רבי יוחנן נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה.

נגעים הללו  בו אחד מארבעה מראות  מי שיש  כל  והתניא  ונגעים לא?  הגמרא  מקשה 
אינן אלא מזבח כפרה.

]תשובה א[ מזבח כפרה הוו, יסורין של אהבה לא הוו.

וזה להם[ בארץ ישראל אין זה  ]זה לנו  ואי בעית אימא, הא לן והא להו  ]תשובה ב[ 
יסורים של אהבה כיון שמשלחים את הצרוע מחוץ למחנה, כיון שעריה מקודשות, בחו"ל 

אין צריך שילוח מחנות ולכן זה יסורים של אהבה.

]תשובה ג[ ואי בעית אימא: הא בצנעא – תחת הבגדים הרי זה יסורים של אהבה, הא 
בפרהסיא – כשזה גלוי לכל אין זה יסורים של אהבה.

איזה יסורי בנים הם 'יסורין של אהבה'
מבררת הגמרא: ובנים לא הוי יסורין של אהבה ? היכי דמי, אילימא דהוו להו ומתו, והא 
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אמר רבי יוחנן דין גרמא דעשיראה ביר ]זה העצם של בני העשירי[ שמת, ולרבי יוחנן 
בודאי לא היה אלא יסורין של אהבה.

שזה  ומתו  ליה  דהוו  והא  יסורין של אהבה,  זה  אין  שאזי  כלל  ליה  הוו  אלא הא דלא 
יסורין של אהבה שהאבילות מכפרת על העוונות. 

מעשה ביסורין שהיו לרבי חייא בר אבא
רבי חייא בר אבא חלש ]חלה[.

על לגביה ]נכנס אצלו[ רבי יוחנן, אמר ליה: חביבין עליך יסורין?

אמר ליה: לא הן ולא שכרן.

אמר ליה: הב ]תן[ לי ידך.

יהב ליה ידיה ואוקמיה ]נתן לו ידו והעמידו וריפאו[.

מעשה ביסורין שהיו לרבי יוחנן
רבי יוחנן חלש

על לגביה רבי חנינא

אמר ליה חביבין עליך יסורין

אמר ליה לא הן ולא שכרן

אמר ליה הב לי ידך

יהב ליה ידיה ואוקמיה.

מקשה הגמרא: אמאי, לוקים רבי יוחנן לנפשיה ]למה רבי יוחנן לא העמיד את עצמו[?

מתרצת הגמרא: אמרי, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים.

מעשה ביסורין שהיו לרבי אלעזר 
רבי אלעזר חלש,

על לגביה רבי יוחנן

חזא דהוה קא גני ]ראה שהיה שוכב[ בבית אפל

גלייה לדרעיה ונפל נהורא ]גילה רבי יוחנן את זרועו ונפל אור[ שהיה בשרו מבהיק 
ביותר. 

חזייה דהוה קא בכי ]ראה שהיה בוכה[ רבי אלעזר

אמר ליה אמאי קא בכית ]למה אתה בוכה[? אי משום תורה דלא אפשת ]שלא למדת 
הרבה כרצונך[ שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים.

ואי משום מזוני שאינך עשיר, לא כל אדם זוכה לשתי שלחנות.

ואי משום בני, דין גרמא דעשיראה ביר.
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אמר ליה: להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא – על היופי הזה שיתבלה בעפר אני בוכה.

אמר ליה: על דא ודאי קא בכית.

ובכו תרוייהו.

אדהכי והכי אמר ליה: חביבין עליך יסורין?

אמר ליה: לא הן ולא שכרן.

אמר ליה: הב לי ידך.

יהב ליה ידיה ואוקמיה.

מעשה בהפסד שהיה לרב הונא שהחמיצו לו חביות יין
רב הונא תקיפו ליה ]החמיצו לו[ ארבע מאה דני דחמרא ]חביות יין[.

חסידא[  סלא  רב  של  ]אח  חסידא  סלא  דרב  אחוה  יהודה  רב  אצלו[  ]נכנס  לגביה  על 
ויפשפש  ]יעיין  ורבנן, ואמרי לה רב אדא בר אהבה ורבנן, ואמרו ליה: לעיין מר במיליה 

מר במעשיו[.

אמר להו: ומי חשידנא בעינייכו?

אמרו ליה: מי חשיד קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא דינא?

]אם יש מי ששמע עלי דבר שאני  אמר להו: אי איכא מאן דשמיע עלי מלתא לימא 
צריך לחזור בי, שיודיעני[.

אמרו ליה: הכי שמיע לן ]כך שמענו[ דלא יהיב מר שבישא לאריסיה ]שלא נותן כבודו 
את הזמורות המגיעות לאריס[. 

]וכי האריס משאיר לי  אמר להו: מי קא שביק לי מידי מיניה הא קא גניב ליה כוליה 
דבר מזה, הוא הרי גונב את הכל, ולוקח הרבה יותר מחלקו[. 

אמרו ליה: היינו דאמרי אינשי בתר גנבא גנוב וטעמא טעים ]זה מה שאומרים אנשים 
הגונב מן הגנב אף הוא טועם טעם גניבה[. 

אמר להו: קבילנא עלי דיהיבנא ליה ]אני מקבל עלי שאני נותן לו לאריס את חלקו[.

איכא דאמרי: הדר חלא והוה חמרא ]חזר החומץ ונהיה יין[. 

ואיכא דאמרי: אייקר חלא ואיזדבן בדמי דחמרא ]התייקר החומץ ונמכר בדמי יין[.

· · ·
תפילה 'לפני המטה' ומטה בין צפון לדרום

תניא אבא בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטער כל ימי

על תפלתי שתהא לפני מטתי.

ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום, לפי שהשכינה במזרח ובמערב.

על תפלתי שתהא לפני מטתי, מאי לפני מטתי? אילימא  מבררת הגמרא במה שאמר 
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לפני מטתי ממש, והאמר רב יהודה אמר רב ואיתימא רבי יהושע בן לוי מנין למתפלל שלא 
יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר, שנאמר 'ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל'.

לא תימא לפני מטתי, אלא אימא סמוך למטתי, שלא לעשות מלאכה או ללמוד קודם 
התפילה.

הגמרא מביאה מאמרים במעלת מה שאמר 'ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום', 
דאמר רבי חמא ברבי חנינא אמר רבי יצחק: כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים 

זכרים, שנאמר 'וצפונך תמלא בטנם ]ימי הריונם[ ישבעו בנים'.

'וצפונך תמלא בטנם',  רב נחמן בר יצחק אמר: אף אין אשתו מפלת נפלים, כתיב הכא 
וכתיב התם 'וימלאו ימיה ללדת והנה תומים בבטנה'.

· · ·
מאמר נוסף של אבא בנימין - המתנה על חבירו בבית הכנסת

תניא אבא בנימין אומר שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין את 
חברו ויצא טורפין לו תפלתו בפניו.

שנאמר 'טורף נפשו ]תפילתו, שהנפש זו תפילה[ באפו הלמענך תעזב ארץ',

ולא עוד אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל.

שנאמר 'ויעתק צור ממקומו', ואין צור אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר 'צור ילדך תשי'.

ואם המתין לו מה שכרו?

�
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¯Ó‡ Â·ÏÁ ¯"‡ 'È‚‰ ˘"‡¯Â

:‰"¯
(ÌÈÚÂ¯‰ ‡ÏÓ)

áéúë åäìåëåáø øîà :äéòøãàá éáø øá ïé
áø øîà àãàë ÷çöé éáì àáì ìéâøä ìúé

åá ìéàùî ä"á÷ä ãçà íåé àá àìå úñðëä
øîàðù[àåãáò ìå÷á òîåù 'ä àøé íëá éî

ëùç êìä øùàåì äâåð ïéàå íé)(‡øáãì íà
êìä úåùøä øáãì íàå åì äâåð êìä äåöî

á çèáé åì äâåð ïéàíåùî àîòè éàî 'ä íù
á çåèáì äéì äåäãøîà :çèá àìå 'ä íù

á ïðçåé 'øáá àá ä"á÷äù äòùàìå úñðëä úé
äøùò äá àöî¼'àðù ñòåë àåä ãéî[áòåãî

åáìç ø"à .äðåò ïéàå éúàø÷ ùéà ïéàå éúàá
àðåä áø øîààëáå÷ä ìò(‡åúìôúì íå÷î

á íäøáà éäìàéà åì íéøîåà úîùëå åøæò
ðòáà íäøáà ìù åéãéîìúî ãéñç éà åéåðé

áà íäøáàåá÷ã ïì àðî åðéáéúëã íå÷î ò
[âãîò øùà íå÷îä ìà ø÷áá íäøáà íëùéå

íù(·øîàðù äìôú àìà äãéîò ïéàå[ããåîòéå
:ììôéå ñçðéô(‚áø øîààðåä áø øîà åáìç é

ááî àöåéääñâ äòéñô òéñôé ìà úñðëä úé
áà øîàáà ÷ôéîì àìà ïøîà àì ééìòéîì ì

'àðù èäøîì äåöî)(·[ä'ä úà úòãì äôãøð
áø øîàë ùéøî àøéæ éá à÷øôì éèäø à÷ã ïðáøì åäì àðéæç äåä éàðéîà àúáù

ïééìçî à÷(‚)ë àúáù ïðáøáøã àäì àðòîùã ïåééåì ïá òùåäé ø"à íåçðú é
íìåòìâíãà õåøé[‡]á åìéôàå äëìä øáãì'àðù úáù[å'åâå âàùé äéøàë åëìé 'ä éøçà(„)øîà :àðèéäø éîð àðà

áà øîà àèäø à÷øôã àøâà àøéæ 'øëã àøâà ééàôô áø øîà àøáñ àúòîùã àøâà àáø øîà à÷çåã äì
áã àøâàé(„ðòúã àøâà àøèåæ øî øîà àúå÷éúù àéîèúùù áø øîà àú÷ãö àúéãøîà ééåìã àãôñäã àøâà

áã àøâà éùà áøàðåä áø øîà :éìéî éìåìä éäëá éøåçà ììôúîä ìøîàðù òùø àø÷ð úñðëä úé[æáñáé
áà øîà ïåëìäúé íéòùøáì äéôà øãäî àìã àìà ïøîà àì ééðë éáà àúùéáì äéôà øãäî ìðë éïì úéì àúùé

à÷ã àøáâ àåää äá(‰á éøåçà éìöîðë éáì äéôà øãäî àìå àúùéðë éóìç àúùé(Âäéì éîãéà äééæç åäéìà
á áøì ïðáøî àåää ì"à äéìè÷å àøñôñ óìù êøî éî÷ úîéé÷ øá åãë ì"à àòééèëáéáà øá éáø äì éøîàå éé

ááééàî ÷çöé øá ïîçð áøì é[æðáì úåìæ íåøëðáå íìåò ìù åîåøá íéãîåòù íéøáã åìà äéì øîà íãà éíãà é
ë åäééåøú éøîàã øæòìà 'øå ïðçåé 'ø ïäá ïéìæìæîðô úåéøáì íãà êøèöðù ïåéíåøë øîàðù íåøëë úåðúùî åé

ðáì úåìæë íåøë éàî íãà éëøëá ùé ãçà óåò øîà éîéã áø àúà éëå åîù íåøëå íéä éúçøåæ äîçù ïåé(Ê

ðååâ äîëì êôäúîá ïåãð åìéàë åäééåøú éøîàã éñà 'øå éîà 'ø ïéðùðéã éøîàðù íéîå ùà íé[çùåðà úáëøä
áø øîàå :íéîáå ùàá åðàá åðùàøìàðåä áø øîà åáìç éååäéìà éøäù äçðîä úìôúá øéäæ íãà àäé íìåòì

øîàðù äçðîä úìôúá àìà äðòð àì[èá éäéåáðä åäéìà ùâéå äçðîä úåìò'åâå øîàéå àé(Áððòððò 'ä éððò éé
ððòå íéîùä ïî ùà ãøúùáøò úìôúá óà øîà ïðçåé 'ø íä íéôùë äùòî åøîàé àìù éøîàðù úé[éïåëú

ðôì úøè÷ éúìôúøîàðù úéøçù úìôú óà øîà ÷çöé øá ïîçð áø áøò úçðî éôë úàùî êé[àéòîùú ø÷á 'ä
àðåä áø øîà åáìç ø"àå :äôöàå êì êøòà ø÷á éìå÷¼ëäùîçá øáåò åçîùî åðéàå ïúç úãåòñî äðäðä ì

øîàðù úåìå÷[áéë ìå÷å ïúç ìå÷ äçîù ìå÷å ïåùù ìå÷äî åçîùî íàå úåàáö 'ä úà åãåä íéøîåà ìå÷ äì
áø øîà åøëùøîàðù úåìå÷ äùîçá äðúðù äøåúì äëåæ éåì ïá òùåäé é[âéá éäéåø÷áä úåéäá éùéìùä íåé

'åâå øôåù ìå÷å øää ìò ãáë ïðòå íé÷øáå úåìå÷ éäéå[ãéðéà .ìå÷á åððòé íéäìàäå 'åâå øôåùä ìå÷ éäéåé
áéúë àäå[åèëåáø ååä äøåú ïúî íãå÷ã úåìå÷ ïúåà úìå÷ä úà íéàåø íòä ìáéø÷ä åìéàë øîà åäáà é

øîàðù äãåú[áéáîá äãåú íéàéøîàðù íéìùåøé úåáøåçî úçà äðá åìéàë øîà ÷çöé øá ïîçð áø 'ä úé
[áéëë àðåä áø øîà åáìç ø"àå :'ä øîà äðåùàøáë õøàä úåáù úà áéùà éúàøé åá ùéù íãà ì

øîàðù ïéòîùð åéøáã íéîù[æèëä øáã óåñéàî 'åâå àøé íéäìàä úà òîùð ì[æèëë äæ éíãàä ì
(Ëë ä"á÷ä øîà øæòìà ø"àë íìåòä ìá àìà àøáð àì åìáùáø äæ ìéãâðë äæ ìå÷ù øîà àðäë øá àáà é
ëåìåë íìåòä ì(Èë øîåà àîåæ ïá ïåòîù 'ø äì éøîàå øîåà éàæò ïá ïåòîù 'øàøáð àì åìåë íìåòä ì

ë àðåä áø øîà åáìç ø"àå :äæì úååöì àìàøîàðù íåìù åì íéã÷é íåìù åì ïúéì ìéâø àåäù åøáçá òãåéù ì
[æéøîàðù ïìæâ àø÷ð øéæçä àìå åì ïúð íàå åäôãøå íåìù ù÷á[çéá íúàåðòä úìæâ íøëä íúøò:íëéúáá é

ø"à

'îâ[àéé àøé íëá éîÄÈÆÀÅÀÈ
øLà Bcáò ìB÷a òîLÙÅÇÀÇÀÂÆ

ëLç CìäBì dâð ïéàå íé ÈÇÂÅÄÀÅÙÇ
ïòMéå éé íLa çèáéÄÀÇÀÅÀÈÀÄÈÅ

:åéäìàaÅÙÈ
(È ,� Â‰ÈÚ˘È)

[áLéà ïéàå éúàa òecîÇÇÈÄÀÅÄ
øBö÷ä äðBò ïéàå éúàø÷ÈÈÄÀÅÆÂÈ
ïéà íàå úeãtî éãé äøö÷ÈÀÈÈÄÄÀÀÄÅ
éúøòâa ïä ìéväì çë éaÄÙÇÀÇÄÅÀÇÂÈÄ
úBøäð íéNà íé áéøçàÇÂÄÈÈÄÀÈ
ïéàî íúâc Làáz øaãîÄÀÈÄÀÇÀÈÈÅÅ

:àîva úîúå íéîÇÄÀÈÙÇÈÈ
(· ,� Â‰ÈÚ˘È)

[âø÷aa íäøáà íkLiåÇÇÀÅÇÀÈÈÇÙÆ
íL ãîò øLà íB÷nä ìàÆÇÈÂÆÈÇÈ

ðt úà:éé é ÆÀÅÀÈ
)(ÊÎ ,ËÈ ˙È˘‡¯·

[ãìlôéå ñçðét ãîòiåÇÇÂÙÄÀÈÇÀÇÅ
:äôbnä øöòzåÇÅÈÇÇÇÅÈ

(Ï ,Â˜ ÌÈÏ‰˙)

[äúòãì äôcøð äòãðåÀÅÀÈÄÀÀÈÈÇÇ
BàöBî ïBëð øçLk éé úàÆÀÈÀÇÇÈÈ
LB÷ìîk eðì íLbë àBáéåÀÈÇÆÆÈÀÇÀ

:õøà äøBéÆÈÆ
)(‚ ,Â Ú˘Â‰

[åäéøàk eëìé éé éøçàÇÂÅÀÈÅÀÀÇÀÅ
eãøçéå âàLé àeä ék âàLéÄÀÈÄÄÀÇÀÆÆÀ

ðá:íiî íé ÈÄÄÈ
)(È ,‡È Ú˘Â‰

[æáñïeëläúé íéòLø áé ÈÄÀÈÄÄÀÇÈ
ðáì úelæ íøk:íãà é ÀËËÄÀÅÈÈ

(Ë ,·È ÌÈÏ‰˙)

[çeðLàøì LBðà zákøäÄÀÇÀÈÁÀÙÅ
íénáe Làá eðàaÈÈÅÇÇÄ

:äéåøì eðàéöBzåÇÄÅÈÀÈÈ
(·È ,ÂÒ ÌÈÏ‰˙)

[èäçðnä úBìòa éäéåÇÀÄÇÂÇÄÀÈ
ápä eäiìà Lbiåøîàiå àé ÇÄÇÅÄÈÇÈÄÇÙÇ

÷çöé íäøáà éäìà ééÀÈÁÙÅÇÀÈÈÄÀÈ
ék òãeé íBiä ìàøNéåÀÄÀÈÅÇÄÈÇÄ
ðàå ìàøNéa íéäìà äzàé ÇÈÁÙÄÀÄÀÈÅÇÂÄ
Eøáãáe êéøáãáå EcáòÇÀÆÄÀÈÀ
íéøácä ìk úà éúéNòÈÄÄÅÈÇÀÈÄ

ððò :älàäððò éé éeòãéå é ÈÅÆÂÅÄÀÈÂÅÄÀÅÀ
:úépøçà íaì úà úañä äzàå íéäìàä éé äzà ék äfä íòä(ÊÏ-ÂÏ ,ÁÈ ‡-ÌÈÎÏÓ)[éðôì úøè÷ éúlôz ïBkzéE ÈÈÇÆÄÇÈÀÈÈÁÙÄÀÇÈÂÄÙÈÆÄÈÂÙÇÄÄÀÄÈÄÀÙÆÀÈÆ

:áøò úçðî étk úàNî(· ,‡Ó˜ ÌÈÏ‰˙)[àé:ätöàå Eì Cøòà ø÷a éìB÷ òîLz ø÷a éé(„ ,‰ ÌÈÏ‰˙)[áéìB÷ ÇÀÇÇÇÄÀÇÈÆÀÈÙÆÄÀÇÄÙÆÆÁÈÀÇÂÇÆ
äãBz íéàáî Bcñç íìBòì ék éé áBè ék úBàáö éé úà eãBä íéøîà ìB÷ älk ìB÷å ïúç ìB÷ äçîN ìB÷å ïBNNÈÀÄÀÈÈÈÀÇÈÙÀÄÆÀÈÀÈÄÀÈÄÀÈÇÀÀÄÄÈ

:éé øîà äðLàøák õøàä úeáL úà áéLà ék éé úéa(‡È ,‚Ï Â‰ÈÓ¯È)[âéúì÷ éäéå ø÷aä úéäa éLéìMä íBiá éäéå ÅÀÈÄÈÄÆÀÈÈÆÀÈÄÙÈÈÇÀÈÇÀÄÇÇÀÄÄÄÀÙÇÙÆÇÀÄÙÙ

øää ìò ãák ïðòå íé÷øáeÀÈÄÀÈÈÈÅÇÈÈ
ãøçiå ãàî ÷æç øôL ì÷åÀÙÙÈÈÈÀÙÇÆÁÇ
:äðçna øLà íòä ìkÈÈÈÂÆÇÇÂÆ

(ÊË ,ËÈ ˙ÂÓ˘)

[ãéCìBä øôBMä ìB÷ éäéåÇÀÄÇÈÅ
øaãé äLî ãàî ÷æçåÀÈÅÀÙÙÆÀÇÅ
:ìB÷á epðòé íéäìàäåÀÈÁÙÄÇÂÆÀ

(ËÈ ,ËÈ ˙ÂÓ˘)

[åèëåúà íéàø íòä ì ÀÈÈÈÙÄÆ
:÷çøî eãîòiå eòðiå íòä àøiå ïLò øää úàå øôMä ìB÷ úàå íãétlä úàå úìBwä(ÂË ,Î ˙ÂÓ˘)[æèìkä øác óBñ ÇÙÀÆÇÇÄÄÀÅÇÙÈÀÆÈÈÈÅÇÇÀÈÈÇÈËÇÇÇÀÅÈÙÈÈÇÙ

:íãàä ìk äæ ék øBîL åéúBöî úàå àøé íéäìàä úà òîLð(‚È ,·È ˙Ï‰˜)[æéíBìL Lwa áBè äNòå òøî øeñ ÄÀÈÆÈÁÙÄÀÈÀÆÄÀÈÀÄÆÈÈÈÈÅÈÇÂÅÇÅÈ
:eäôãøå(ÂË ,„Ï ÌÈÏ‰˙)[çéð÷æ íò àBáé ètLîa ééðòä úìæb íøkä ízøòa ízàå åéøNå Bnò é:íëézáa éÂ‰ÈÚ˘È) ÀÈÀÅÀÈÀÄÀÈÈÄÄÀÅÇÀÈÈÀÇÆÄÇÀÆÇÆÆÀÅÇÆÈÄÀÈÅÆ
(„È ,‚é"ùø[èéðòä úà énò úà äåìz óñk íà:CLð åéìò ïeîéNú àì äLðk Bì äéäú àì Cnò é(„Î ,·Î ˙ÂÓ˘) ÄÆÆÇÀÆÆÇÄÆÆÈÄÄÈÙÄÀÆÀÙÆÙÀÄÈÈÆÆ
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ברכות דף ו יום חמישי י"ב טבת תש"פ 

אבא בנימין אומר שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ואין יוצא מיד 
אלא ממתין לחבירו מה שכרו אמר רבי יוסי ברבי חנינא זוכה לברכות הללו, שנאמר 'לוא 
הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך ;וגו':

כמות המזיקין
לעמוד  יכולה  בריה  כל  אין  לראות  לעין  רשות  נתנה  אלמלי  אומר:  בנימין  אבא  תניא 

מפני המזיקין.

אמר אביי: אינהו נפישי מינן וקיימי עלן כי כסלא לאוגיא ]הם מרובים מאיתנו ועומדים 
עלינו כמו חריץ ועיגול שעושים מסביב לגפן[. 

אמר רב הונא: כל חד וחד מינן אלפא משמאליה ורבבתא מימיניה – כל אחד מאיתנו 
אלף מזיקים משמאלו ורבבה מימינו.

היזקים שנגרמים מהמזיקים
אמר רבא האי דוחקא דהוי בכלה – הרגשת הדוחק שיש לפעמים בדרשה ביום השבת, 

שנראה שיושבים דחוקים מנייהו הוי ]מהם הוא[.

הני ברכי דשלהי מנייהו ]הברכים העייפות, מהם הוא[.

]בגדי התלמידים שבלים, מהחיכוך שלהם הוא,  הני מאני דרבנן דבלו מחופיא דידהו 
שהמזיקים יושבים אצלם ומתחככים בהם[. 

הני כרעי דמנקפן מנייהו ]הרגלים שנפצעות מהם הוא[. 

פעולה שעושים כדי לדעת שהיו מזיקים במקום
האי מאן דבעי למידע להו ]מי שרוצה לדעת מהם[ 

לייתי קיטמא נהילא ]שיביא אפר דק[. 

ונהדר אפורייה ]וישים מסביב למטה[. 

ובצפרא חזי כי כרעי דתרנגולא ]ובבוקר יראה כמו רגלים של תרנגול[. 

פעולה שעושים כדי לראות את המזיקים 
האי מאן דבעי למחזינהו ]מי שרוצה לראות את השדים[, 

ליתי שלייתא דשונרתא ]שיביא שליית וולד של חתול נקיבה[ 

אוכמתא בת אוכמתא ]שחורה בת שחורה[ 

בוכרתא בת בוכרתא ]בכורה בת בכורה[ 

וליקליה בנורא ]וישרפה באש[ 

ולשחקיה ]ויטחון אותה[ 
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ולימלי עיניה מניה ]וימלא את עיניו מזה[ 

וחזי להו ]ויראה אותם[ 

ולשדייה בגובתא דפרזלא ]ויניחו בקנה ברזל[

ולחתמיה בגושפנקא דפרזלא ]ויחתמו בחותם של ברזל[ 

דילמא גנבי מניה ]שמא יגנב ממנו[ 

ולחתום פומיה כי היכי דלא ליתזק ]ויחתום את פי הקנה כדי שלא יוזק[. 

מעשה ברב ביבי בר אביי שעשה דבר זה
רב ביבי בר אביי עבד הכי חזא ואתזק ]עשה כך, ראה וניזוק[. 

בעו רבנן רחמי עליה ואתסי ]בקשו רבנן רחמים עליו והתרפא[.

· · ·
מאמר נוסף של אבא בנימין - תפילה נשמעת רק בבית הכנסת

תניא אבא בנימין אומר: אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת, שנאמר לשמוע 
'אל הרנה ואל התפלה', במקום רנה בבית הכנסת ששם הציבור אומר שירות ותשבחות 

בנעימת קול ערב שם תהא תפלה.

הקב"ה מצוי בבית הכנסת
אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק: מנין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת שנאמר: 

'אלהים נצב בעדת אל'.

השראת השכינה בעשרה בשלשה בשנים ובאחד
ומנין לעשרה שמתפללין ששכינה עמהם, שנאמר 'אלהים נצב בעדת אל', ועדה הוא עשרה.

ומנין לשלשה שיושבין בדין ששכינה עמהם, שנאמר 'בקרב אלהים ישפוט'.

ה' איש  יראי  נדברו  'אז  ועוסקין בתורה ששכינה עמהם, שנאמר  ומנין לשנים שיושבין 
אל רעהו ויקשב ה'' וגו'.

מאי 'ולחושבי שמו' אמר רב אשי: חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו 
הכתוב כאילו עשאה.

ומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו, שנאמר 'בכל המקום אשר אזכיר 
את שמי אבוא אליך וברכתיך'.

מה המעלה בהשראת השכינה בשנים יותר מבאחד
וכי מאחר דאפילו חד, תרי מבעיא ?

תרי מכתבן מלייהו בספר הזכרונות

חד לא מכתבן מליה בספר הזכרונות.
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מה המעלה בהשראת השכינה בשלשה יותר מבשנים
וכי מאחר דאפילו תרי, תלתא מבעיא ?

מהו דתימא דינא, שלמא בעלמא הוא, ולא אתיא שכינה ]שלא תאמר שדין הוא שלום 
בעלמא ולא באה השכינה[ קא משמע לן דדינא נמי היינו תורה.

מה המעלה בהשראת השכינה בעשרה יותר מבשלשה
וכי מאחר דאפילו תלתא, עשרה מבעיא ?

עשרה קדמה שכינה ואתיא

תלתא עד דיתבי.

· · ·
הקב"ה מניח תפילין

אמר רבי אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק: מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין שנאמר 
'נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו'.

'בימינו' זו תורה, שנאמר 'מימינו אש דת למו'.

'ובזרוע עזו', אלו תפילין, שנאמר 'ה' עוז לעמו יתן'.

ומנין שהתפילין עוז הם לישראל, דכתיב 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו 
ממך' ותניא רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש.

מה כתוב בתפילין של הקב"ה
אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו 

]בתפילין של בורא עולם מה כתוב בהם[? אמר ליה 'ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ'.

מקור שהקב"ה משתבח בעם ישראל
ומי משתבח קודשא בריך הוא בשבחייהו דישראל ]וכי משתבח הקב"ה בשבח של ישראל[? 

אין ! דכתיב 'את ה' האמרת היום )וכתיב( וה' האמירך היום', אמר להם הקדוש ברוך הוא 
לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם.

אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, שנאמר 'שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד'.

ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר 'ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ'.

מה כתוב בשאר בתי התפילין של הקב"ה
אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי, תינח בחד ביתא, ביארת מה כתוב בבית אחד 

של התפילין, בשאר בתי מאי ]בשאר בתי התפילין מה כתוב[?

אלהים  הנסה  או  ד(  ישראל  אשריך  ג(  גדול  גוי  ומי  ב(  גדול  גוי  מי  כי  א(  ליה:  אמר 
ה( לתתך עליון.

אי הכי נפישי להו טובי בתי ]אם כך מרובים בתי התפילין[ שבסך הכל יש שש פרשיות?
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אלא: 'כי מי גוי גדול' 'ומי גוי גדול' דדמיין להדדי - בחד ביתא

'אשריך ישראל' 'ומי כעמך ישראל' בחד ביתא'.

'או הנסה אלהים' בחד ביתא

'ולתתך עליון' בחד ביתא.

]עמוד ב[ וכולהו כתיבי באדרעיה ]ובתפילין של יד כולם כתובים בבית אחד, שהרי ביד 

אין הבית מחולק לכמה בתים.

· · ·

מאמר נוסף בשם רבי יצחק - הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד

יום אחד,  אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק: כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא 
הקדוש ברוך הוא משאיל בו.

שומע בקול עבדו אשר הלך חשכים  ]שהיה רגיל לבוא אליו[  שנאמר 'מי בכם ירא ה' 
]הלך למקום חושך שמנע עצמו מלהשכים לבוא[ ואין נוגה לו'

אם לדבר מצוה הלך, 'נוגה לו' ]יאיר לו[.

ואם לדבר הרשות הלך, 'אין נוגה לו' ]לא יאיר לו[.

'יבטח בשם ה'', מאי טעמא, משום דהוה ליה לבטוח בשם ה' ולא בטח.

· · ·

הקב"ה כועס אם אין מוצא עשרה בבית הכנסת

אמר רבי יוחנן בשעה שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה מיד הוא 
כועס, שנאמר 'מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה'.

· · ·

קביעות מקום לתפילה

מקום  שקבע  אברהם  אלהי  לתפלתו  מקום  הקובע  כל  הונא:  רב  אמר  חלבו  רבי  אמר 
לתפילתו בעזרו כדרך שהיה עוזר לאברהם.

וכשמת אומרים לו: אי עניו אי חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו.

ואברהם אבינו מנא לן דקבע מקום?

דכתיב 'וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם', ואין עמידה אלא תפלה שנאמר 
'ויעמוד פינחס ויפלל'.

· · ·
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מאמר נוסף של רבי חלבו - אופן ההליכה ביציאה או בכניסה לבית הכנסת
שמראה  גסה,  פסיעה  יפסיע  אל  הכנסת  מבית  היוצא  הונא:  רב  אמר  חלבו  רבי  אמר 

שהעיכוב בבית הכנסת דומה עליו למשאוי.

]לרוץ[  מצוה למרהט  ]להיכנס[  אבל למיעל  ]לצאת[  אמר אביי: לא אמרן אלא למיפק 
שנאמר 'נרדפה לדעת את ה''.

· · ·
ריצה לדבר הלכה אפילו בשבת

כי הוה חזינא להו לרבנן דקא רהטי לפרקא בשבתא  ]בתחילה[,  זירא: מריש  אמר רבי 
שבתא  רבנן  מחליין  קא  אמינא  בשבת[,  לדרשה  שרצים  רבנן  את  רואה  הייתי  ]כאשר 

]אמרתי רבנן מחללים שבת[ שהרי אסור לפסוע פסיעה גסה בשבת.

כיון דשמענא להא דרבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי: לעולם ירוץ אדם לדבר הלכה 
ואפילו בשבת, שנאמר אחרי ה' ילכו כאריה ישאג וגו', אנא נמי רהיטנא ]גם אני רץ[.

· · ·
עיקר קיבול שכר בכמה עניינים

]עיקר קיבול שכר הבריות הרצים לשמוע דרשה  אמר רבי זירא אגרא דפרקא רהטא 
מפי חכם, הוא שכר המרוצה[, שהרי רובם אינם מקבלים שכר הלימוד שאינם מבינים 

להעמיד הגירסא ולמר שמועה מפי רבם לאחר זמן. 

נאספין לשמוע  ]עיקר שכר השבת לפני הרגל שהכל  אמר אביי אגרא דכלה דוחקא 
הלכות הרגל הוא הדוחק שנדחקים לשמוע[. 

ומחשב  שטורח  היגיעה  הוא  הלימוד,  שכר  ]עיקר  סברא  דשמעתא  אגרא  רבא  אמר 
להבין טעמו של דבר[. 

אמר רב פפא אגרא דבי טמיא שתיקותא ]עיקר השכר בבית האבל הוא על השתיקה[. 

שנותנים  הצדקה  הוא  התענית  שכר  ]עיקר  צדקתא  דתעניתא  אגרא  זוטרא  מר  אמר 
לערב לפרנסת העניים שהתענו[.

אמר רב ששת אגרא דהספדא דלויי ]עיקר שכר ההספד הוא הרמת הקול בלשון נהי 
ועגמת נפש שיבכו השומעים[. 

אמר רב אשי אגרא דבי הלולי מילי ]עיקר השכר בחתונה הוא לשמח את החתן בדברים[.

· · ·
תפילה אחורי בית הכנסת

אמר רב הונא: כל המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע, שנאמר 'סביב רשעים יתהלכון'.

]שלא מחזיר את פניו לבית  אמר אביי: לא אמרן אלא דלא מהדר אפיה לבי כנישתא 
הכנסת[ אבל מהדר אפיה לבי כנישתא לית לן בה.
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מעשה באדם שהתפלל אחורי בית הכנסת

ההוא גברא דקא מצלי אחורי בי כנישתא ולא מהדר אפיה לבי כנישתא ]מעשה באדם 
אלא  הכנסת  לבית  פניו  החזיר  ולא  הפתח  הוא  ששם  הכנסת  בית  מאחורי  שהתפלל 

התפלל לצד ההפוך מבית הכנסת[. 

]ונדמה אליהו  אידמי ליה כטייעא  וראה אותו[  ]עבר אליהו הנביא  חלף אליהו חזייה 
הנביא למתפלל כמו סוחר ערבי[. 

אמר ליה: כדו ]כשתי[ בר ]רשויות[ קיימת קמי מרך ]אתה עומד לפני אדונך[. 

שלף ספסרא וקטליה ]הוציא חרב והרגו[.

· · ·

ביאור הפסוק 'כרום זלות לבני אדם'

אמר ליה ההוא מרבנן לרב ביבי בר אביי ואמרי לה רב ביבי לרב נחמן בר יצחק: מאי 
'כרום זלות לבני אדם'?

אמר ליה: אלו דברים שעומדים ברומו של עולם כגון תפילה שעולה למעלה, ובני אדם 
מזלזלין בהן.

רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו: כיון שנצטרך אדם לבריות הוא נהיה זול בעיניהם 
ופניו משתנות ככרום, שנאמר 'כרום זלות לבני אדם'.

וכיון שחמה  וכרום שמו,  הים,  בכרכי  יש  עוף אחד  דימי אמר:  רב  כי אתא  'כרום'  מאי 
זורחת מתהפך לכמה גוונין.

'הרכבת  ומים, שנאמר  דינים אש  נדון בשני  כאילו  ורבי אסי דאמרי תרוייהו:  רבי אמי 
אנוש לראשנו ]להיות נושה בנו[ באנו באש ובמים'.

· · ·

זהירות בתפילות

ואמר רבי חלבו אמר רב הונא: לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה,

שהרי אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה.

שנאמר 'ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר וגו' ענני ה' ענני', ענני שתרד אש 
מן השמים, וענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם.

רבי יוחנן אמר אף בתפלת ערבית ]יהא אדם זהיר[ שנאמר 'תכון תפלתי קטרת לפניך 
משאת כפי מנחת ערב'.

רב נחמן בר יצחק אמר אף תפלת שחרית, שנאמר 'ה' בקר תשמע קולי בקר אערך לך 
ואצפה'.

· · ·
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שמחת חתן וכלה
]מזלזל[  עובר  משמחו,  ואינו  חתן  מסעודת  הנהנה  כל  הונא:  רב  אמר  חלבו  רבי  ואמר 
בחמשה קולות שבירך בהן הקב"ה את ישראל, שנאמר 'קול ששון וקול שמחה קול חתן 

וקול כלה קול אומרים הודו את ה' צבאות'.

ואם משמחו, מה שכרו?

אמר רבי יהושע בן לוי: זוכה לתורה שנתנה בחמשה קולות.

שנאמר 'ויהי ביום השלישי בהיות הבקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר 
וגו', ויהי קול השופר וגו', והאלהים יעננו בקול'.

איני ]האמנם[, והא כתיב וכל העם רואים את הקולות ]הרי שיש ששה קולות[?

אותן קולות דקודם מתן תורה הוו – אין זה קולות נוספים אלא העם ראו את הקולות 
המוזכרים.

דעות נוספות במעלת המשמח חתן וכלה
רבי אבהו אמר: כאילו הקריב תודה שנאמר 'מביאים תודה בית ה''.

רב נחמן בר יצחק אמר: כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים,

שנאמר 'כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה אמר ה''.

מעלת אדם שיש בו יראת שמים
ואמר רבי חלבו אמר רב הונא: כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין, שנאמר 'סוף 

דבר הכל נשמע את האלהים ירא' וגו'.

מאי 'כי זה כל האדם', אמר רבי אלעזר: אמר הקדוש ברוך הוא כל העולם כלו לא נברא 
אלא בשביל שיברא זה.

רבי אבא בר כהנא אמר: שקול זה כנגד כל העולם כולו.

רבי שמעון בן עזאי אומר, ואמרי לה רבי שמעון בן זומא אומר: כל העולם כולו לא נברא 
אלא לצוות לזה.

הקדמת שלום
ואמר רבי חלבו אמר רב הונא: כל שיודע בחברו שהוא רגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום,

שנאמר 'בקש שלום ורדפהו'.

בבתיכם',  העני  גזלת  הכרם  בערתם  'ואתם  שנאמר  גזלן,  נקרא  החזיר  ולא  לו  נתן  ואם 
והלא גם גזילת עשיר גזילה היא, אלא הפסוק מלמד שגם לא להשיב שלום ]שזו גזילת 

העני שהרי אין לו כלום לגזול ממנו[ גזילה היא. 

�
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ברכות דף ז יום שישי י"ג טבת תש"פ 

מנין שהקב"ה מתפלל
אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי: מנין שהקדוש ברוך הוא מתפלל?

שנאמר 'והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי',

תפלתם לא נאמר

אלא 'תפלתי'

מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל.

מהו מתפלל
מאי מצלי ]מה הקב"ה מתפלל[? 

אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב: יהי רצון מלפני שיכבשו רחמי את כעסי ויגולו רחמי 
על מדותי ואתנהג עם בני במדת רחמים ואכנס להם לפנים משורת הדין.

מעשה ברבי ישמעל בן אלישע שאכתריאל יה ה' צבאות ביקש ממנו ברכה
תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים

וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות שהוא יושב על כסא רם ונשא

ואמר לי: ישמעאל בני ברכני.

אמרתי לו: יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מדותיך ותתנהג 
עם בניך במדת הרחמים ותכנס להם לפנים משורת הדין

ונענע לי בראשו כמודה בברכתי ועונה אמן.

וקא משמע לן שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך.

· · ·
מאמר נוסף של רבי יוחנן בשם רבי יוסי - אין מרצין אדם בשעת כעסו

ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי: מנין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו, דכתיב 'פני ילכו 
והנחותי לך'.

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, המתן לי עד שיעברו פנים של זעם ואניח לך.

וכי הקדוש ברוך הוא כועס
מבררת הגמרא: ומי איכא רתחא קמיה דקודשא בריך הוא?

אין ! דתניא 'ואל זועם בכל יום'.

וכמה זעמו?

רגע.
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וכמה רגע?

אחד מחמשת רבוא ושמונת אלפים ושמנה מאות ושמנים ושמנה בשעה, וזו היא רגע.

ואין כל בריה יכולה לכוין אותה שעה חוץ מבלעם הרשע.

מקור שבלעם ידע לכוין לזמן כעסו של הקב"ה
דכתיב ביה ]שכתוב בו בבלעם[ 'ויודע דעת עליון'.

השתא דעת בהמתו לא הוה ידע ]כמבואר במסכת עבודה זרה[ דעת עליון הוה ידע?

אלא מלמד שהיה יודע לכוין אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה.

באותם ימים הקב"ה לא כעס ועל זה נאמר 'למען דעת צדקות ה''.
והיינו דאמר להו נביא לישראל 'עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב' וגו'

מאי 'למען דעת צדקות ה''?

אמר רבי אלעזר: אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל דעו כמה צדקות עשיתי עמכם 
שלא כעסתי בימי בלעם הרשע, שאלמלי כעסתי לא נשתייר משונאיהם של ישראל ]הכונה 

לישראל, אלא שאין מדברים רע, ואומרים 'משונאיהם של ישראל'[ שריד ופליט,

והיינו דקאמר ליה בלעם לבלק: 'מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם ה'', מלמד שכל 
אותן הימים לא זעם.

מקור שזעמו של הקב"ה הוא 'רגע'
וכמה זעמו?

רגע.

וכמה רגע?

אמר רבי אבין ואיתימא רבי אבינא: רגע כמימריה ]כזמן שלוקח לומר תיבת 'רגע'[.

ומנא לן דרגע רתח?

שנאמר 'כי רגע באפו חיים ברצונו'.

ואי בעית אימא מהכא: 'חבי כמעט רגע עד יעבור זעם'.

סימן באיזה שעה הקב"ה כועס
ואימת רתח?

אמר אביי בהנך תלת שעי קמייתא ]באחד מרגעי שלש השעות הראשונות של היום[ 
כי חיורא כרבלתא דתרנגולא וקאי אחד כרעא ]כאשר הכרבולת של התרנגול לבן והוא 

עומד על רגל אחת[.

כל שעתא ושעתא נמי קאי הכי ]כל שעה ושעה הוא גם עומד כך[? 

בההיא  אדומות[  שורות  בכרבולת  יש  שעה  ]כל  סומקי  שורייקי  ביה  אית  שעתא  כל 
שעתא לית ביה שורייקי סומקי ]באותה שעה אין בו שורות אדומות[. 
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מעשה ברבי יהושע בן לוי שרצה לקלל צדוקי שציערו בזמן כעס הקב"ה
ההוא צדוקי דהוה בשבבותיה דרבי ]היה צדוקי שהיה בשכנותו של רבי[ יהושע בן לוי, 

הוה קא מצער ליה טובא בקראי ]היה הצדוקי מצער אותו בהרבה פסוקים[. 

יומא חד שקל תרנגולא ]יום אחד לקח רבי יהושע בן לוי תרנגול[ ואוקמיה בין כרעיה 
דערסא ]והעמידו בין כרעי המטה[ ועיין ביה ]ועיין בכרבולת התרנגול[ סבר כי מטא ההיא 
שעתא אלטייה ]וחשב כאשר תבוא אותה שעה שהקב"ה כועס, אני אקלל את הצדוקי[. 

כי מטא ההיא שעתא ניים ]כאשר באה אותה שעה נרדם רבי יהושע בן לוי[. 

אמר שמע מינה לאו אורח ארעא למעבד הכי ]לא דרך ארץ לעשות כך[, 'ורחמיו על כל 
מעשיו' כתיב, וכתיב 'גם ענוש לצדיק לא טוב'.

דעה נוספת מתי הקב"ה כועס
תנא משמיה דרבי מאיר: בשעה שהחמה זורחת וכל מלכי מזרח ומערב מניחים כתריהם 

בראשיהם ומשתחוים לחמה, מיד כועס הקדוש ברוך הוא.

· · ·
מאמרים נוספים של רבי יוחנן בשם רבי יוסי - מעלת אדם ששם לב מעצמו לתיקון מעשיו

ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי: טובה מרדות אחת בלבו של אדם, יותר מכמה מלקיות.

שנאמר 'ורדפה את מאהביה וגו' וכשתראה שאין עוזר לה תשים על לבה ואמרה מעצמה 
אלכה ואשובה אל אישי הראשון כי טוב לי אז מעתה'.

וריש לקיש אמר: יותר ממאה מלקיות, שנאמר 'תחת גערה במבין, מהכות כסיל מאה'.

· · ·
שלשה דברים שביקש משה מהקב"ה ונתן לו

ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי: שלשה דברים בקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא ונתן לו.

א( בקש שתשרה שכינה על ישראל, ונתן לו.

שנאמר 'הלא בלכתך עמנו'.

ב( בקש שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים, ונתן לו.

שנאמר 'ונפלינו אני ועמך'.

ג( בקש להודיעו דרכיו של הקדוש ברוך הוא, ונתן לו.

שנאמר 'הודיעני נא את דרכיך'.

אמר לפניו, רבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו, ויש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב 
לו, ויש רשע ורע לו?

אמר לו: משה, צדיק וטוב לו, צדיק בן צדיק.

צדיק ורע לו, צדיק בן רשע.



56 | ביאיתהדףהש / גמרא ופירושה

רשע וטוב לו, רשע בן צדיק.

רשע ורע לו, רשע בן רשע.

קושיא: מדוע צדיק בן רשע 'רע לו', הרי אם אין ממשיך במעשה אבותיו אין נענש בעוונתיהם
אמר מר: צדיק וטוב לו, צדיק בן צדיק.

צדיק ורע לו, צדיק בן רשע.

'ובנים לא יומתו על אבות',  והא כתיב 'פקד עון אבות על בנים', וכתיב  ]האמנם[,  איני 
ורמינן קראי אהדדי ]ומקשים שיש סתירה בין פסוקים אלו[ ומשנינן ]ומתרצים[ לא קשיא, 

הא כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם, הא כשאין אוחזין מעשה אבותיהם בידיהם.

ביאור חדש ב'צדיק ורע לו'
אלא הכי קאמר ליה:

צדיק וטוב לו, צדיק גמור.

צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור.

רשע וטוב לו, רשע שאינו גמור

רשע ורע לו, רשע גמור.

דעה החולקת וסוברת שהקב"ה לא גילה למשה רבינו מדוע יש צדיק ורע לו רשע וטוב לו
ופליגא דרבי מאיר,

דאמר רבי מאיר: שתים נתנו לו ואחת לא נתנו לו.

שנאמר 'וחנתי את אשר אחון', את אשר יכמרו רחמי עליו לשעה, אף על פי שאינו הגון.

'ורחמתי את אשר ארחם', אף על פי שאינו הגון.

· · ·
הקב"ה אמר למשה 'לא תוכל לראות פני', כיון שבסנה משה לא רצה להביט

נאמר בפסוק: 'ויאמר לא תוכל לראות את פני'

תנא משמיה דרבי יהושע בן קרחה: כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: כשרציתי שתראה 
בסנה לא רצית שנאמר 'ויסתר משה פניו', עכשיו שאתה רוצה, איני רוצה.

דעה החולקת וסוברת שמה שמשה רבינו לא הביט בסנה הרי זה מעלה וזכה לשכר על כך ולא 
לעונש

ופליגא דרבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן,

דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: בשכר שלש זכה לשלש.

בשכר 'ויסתר משה פניו', זכה לקלסתר פנים, שנאמר 'כי קרן עור פניו'.

בשכר 'כי ירא', זכה ל'וייראו מגשת אליו'.
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בשכר מ'הביט', זכה ל'ותמונת ה' יביט'.

ביאור הפסוק 'וראית את אחרי'

נאמר בפסוק: 'והסירתי את כפי וראית את אחרי'.

אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא: מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא למשה 
קשר של תפילין שהוא מאחוריו.

· · ·

הקב"ה מקיים גם דבר שאמר שיתנו ב'תנאי' וה'תנאי לא התקיים.

ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי: כל דבור ודבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה אפילו 
על תנאי לא חזר בו.

מנא לן?

ממשה רבינו, שנאמר 'הרף ממני ואשמידם וגו' ואעשה אותך לגוי עצום'

אף על גב דבעא משה רחמי עלה דמלתא ]שביקש משה רחמים על הדבר[ ובטלה,

אפילו הכי אוקמה בזרעיה ]העמיד הקב"ה את הדבר וקיימו בזרעו[ שנאמר 'בני משה 
גרשום ואליעזר ויהיו בני אליעזר רחביה הראש וגו' ובני רחביה רבו למעלה' וגו'.

ותני רב יוסף שזרעו היו למעלה מששים רבוא, אתיא 'רביה' 'רביה' ]ולומדים זאת בגזירה 
'ובני  וכתיב התם  למעלה',  'רבו  הכא  כתיב  'רביה'[  התיבה  כתוב  מקומות  שוה שבשתי 

ישראל פרו וישרצו וירבו'.

· · ·

מעלת אברהם אבינו שקרא לקב"ה 'אדון'

]עמוד ב[ אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, 

לא היה אדם שקראו להקדוש ברוך הוא 'אדון' עד שבא אברהם וקראו אדון.

שנאמר 'ויאמר אדני )אלהים( במה אדע כי אירשנה'.

דניאל נענה בזכות אברהם שקרא לקב"ה 'אדון'

אמר רב: אף דניאל לא נענה אלא בשביל אברהם, שנאמר 'ועתה שמע אלהינו אל תפלת 
עבדך ואל תחנוניו והאר פניך על מקדשך השמם למען אדני'.

והלא למענך מבעי ליה ]היה צריך לומר 'למענך'[ שהרי מבקש מה'. 

אלא למען אברהם שקראך אדון.

· · ·
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מאמרים נוספים בשם רבי יוחנן משום רשב"י - אין מרצין לאדם בשעת כעסו
ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: מנין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו, שנאמר 

'פני ילכו והנחותי לך'.

מעלת לאה שהודתה לה'
ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא 

היה אדם שהודה להקדוש ברוך הוא עד שבאתה לאה והודתו.

שנאמר 'הפעם אודה את ה''.

· · ·

ביאור השם 'ראובן'
ראובן - אמר רבי אלעזר: אמרה לאה: ראו מה בין בני ]ראובן[ לבן חמי ]עשיו בנו של 

יצחק אבינו[.

דאילו בן חמי ]עשיו[

אף על גב דמדעתיה זבניה לבכירותיה ]שמדעתו מכר את הבכורה ליעקב[ דכתיב 'וימכר 
את בכרתו ליעקב',

חזו מה כתיב ביה ]תראו מה כתוב בו[: 'וישטם עשו את יעקב', וכתיב 'ויאמר הכי קרא 
שמו יעקב ויעקבני זה פעמים' וגו'.

ואילו בני ]ראובן[ 

]שיוסף לקח ממנו את הבכורה  יוסף לבכירותיה מניה  אף על גב דעל כרחיה שקליה 
בעל כרחו[ דכתיב 'ובחללו יצועי אביו נתנה בכורתו לבני יוסף',

אפילו הכי לא אקנא ביה ]הוא לא קינא בו[ דכתיב 'וישמע ראובן ויצלהו מידם'.

ביאור השם 'רות'
רות - מאי רות?

אמר רבי יוחנן: שזכתה ויצא ממנה דוד, שריוהו להקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות.

מקור שהשם של אדם 'גורם'
מנא לן דשמא גרים ]ששמו של אדם גורם[?

תקרי  אל  בארץ',  שמות  שם  אשר  ה'  מפעלות  חזו  'לכו  קרא  דאמר  אליעזר:  רבי  אמר 
שמות אלא שמות.

קושי ילד רע בביתו של אדם
ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר 

ממלחמת גוג ומגוג,
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רבים  צרי  רבו  מה  'ה'  בתריה  וכתיב  בנו',  אבשלום  מפני  בברחו  לדוד  'מזמור  שנאמר 
קמים עלי',

רבו  'מה  ואילו  ריק',  יהגו  ולאומים  גוים  רגשו  'למה  כתיב  ומגוג  גוג  גבי מלחמת  ואילו 
צרי' לא כתיב.

· · ·

מדוע כתוב במזמור על אבשלום 'מזמור' ולא 'קינה'
נאמר בפסוק: 'מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו'

מזמור לדוד? קינה לדוד מיבעי ליה ]היה לו לומר קינה ולא מזמור[?

אמר רבי שמעון בן אבישלום: משל למה הדבר דומה, לאדם שיצא עליו שטר חוב, קודם 
שראה  שמח  שפרעו  לאחר  מאד,  ירא  והיה  ממנו  יגבו  מה  ידע  שלא  עצב  היה  שפרעו 

שגבו ממנו רק דבר זה.

אף כן דוד, כיון שאמר לו הקדוש ברוך הוא 'הנני מקים עליך רעה מביתך' היה עצב, אמר 
שמא עבד או ממזר הוא דלא חייס עלי ]שאינו לו כלל רחמים עלי[, כיון דחזא ]שראה[ 

דאבשלום הוא שמח, שבן חס על אביו, משום הכי אמר 'מזמור'.

· · ·

התגרות ברשעים בעולם הזה
ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה,

שנאמר 'עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם'.

תניא נמי הכי רבי דוסתאי ברבי מתון אומר: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה,

שנאמר 'עוזבי תורה יהללו רשע' וגו'.

ואם לחשך אדם לומר והא כתיב ]והרי כתוב[ 'אל תתחר במרעים אל תקנא בעושי עולה'

הפסוק  את  מפרש  שהוא  כן  אומר  שבידו[  מעבירות  ]הירא  נוקפו  מי שלבו  לו  אמור 
'אל תתחר' אל תתקוטט עם הרשעים, ואין זה פירוש הפסוק, אלא כך הוא פירושו: 'אל 
תתחר במרעים' אל תתגרה בהם להיות כמרעים, אל תקנא בעשי עולה להיות כעושי עולה,

ואומר 'אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת ה' כל היום'.

קושיא ממאמר רבי יצחק לא להתגרות ברשעים
מקשה הגמרא: איני ]האמנם[, וכי מותר להתגרות ברשעים, והאמר רבי יצחק: אם ראית 

רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר 'יחילו ]יצליחו[ דרכיו בכל עת'.

ולא עוד אלא שזוכה הרשע בדין, שנאמר 'מרום משפטיך מנגדו' – מסולקים דינך ממנו.

ולא עוד אלא שרואה הרשע בצריו, שנאמר 'כל צורריו יפיח בהם' – בנפיחתו הוא דוחה 
אותם כקש.
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תשובה א

]זה בדברי של האדם עצמו[ שבזה לא  דידיה  לא קשיא, הא במילי  מתרצת הגמרא: 
יתגרה ברשע. הא במילי דשמיא ]זה בדברים של שמים[ שבזה יתגרה ברשע.

תשובה ב

ואיבעית אימא, הא והא במילי דשמיא,

השעה  שאין  ברשע  הא  בו,  יתגרה  שלא  לו  משחקת  שהשעה  ברשע  הא  קשיא,  ולא 
משחקת לו.

תשובה ג

ואיבעית אימא, הא והא ברשע שהשעה משחקת לו,

ולא קשיא, הא בצדיק גמור שיכול להתגרות ברשע, הא בצדיק שאינו גמור,

דאמר רב הונא: מאי דכתיב 'למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו'

וכי רשע בולע צדיק, והא כתיב 'ה' לא יעזבנו בידו', וכתיב 'לא יאונה לצדיק כל און'

אלא 'צדיק ממנו' בולע שאינו צדיק גמור אלא הוא רק יותר צדיק מהרשע, אבל צדיק 
גמור אינו בולע אין הרשע יכול עליו.

תשובה ד

ואיבעית אימא, שעה משחקת לו שאני.

· · ·

קביעות מקום לתפילה

ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: כל הקובע מקום לתפלתו, אויביו נופלים תחתיו.

שנאמר, 'ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יוסיפו בני 
עולה לענותו כאשר בראשונה'.

רב הונא רמי כתיב שלא יוסיפו 'לענותו' וכתיב בדברי הימים שלא יוסיפו 'לכלותו'.

בתחלה כשנבנה הבית, נבנה על מנת שלא לענותו, שלא יענו עוד האויבים את ישראל, 
יכלו  שלא  לכלותו,  שלא  להם  מועילה  ותפילתם  עינוי,  עליהם  נגזר  כשחטאו  ולבסוף 

את ישראל.

· · ·

שימושה של תורה

ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: גדולה שמושה של תורה יותר מלמודה, שנאמר 
'פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו',
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למד לא נאמר, אלא 'יצק', מלמד שגדולה שמושה יותר מלמודה.

· · ·
מעשה ברב נחמן שלא בא לבית הכנסת

אמר ליה רבי יצחק לרב נחמן: מאי טעמא לא אתי מר לבי כנישתא לצלויי ]מדוע לא 
בא כבודו לבית הכנסת להתפלל[? 

אמר ליה רב נחמן: לא יכילנא ]לא יכלתי[ כי תש כוחי.

אמר ליה רבי יצחק: לכנפי למר עשרה וליצלי ]יאספו לכבודו עשרה בני אדם ויתפלל 
עמהם[.

אמר ליה רב נחמן: טריחא לי מלתא.

אמר לו רבי יצחק: ולימא ליה מר לשלוחא דצבורא בעידנא דמצלי צבורא ליתי ולודעיה 
למר ]ויאמר כבודו לשלוח הציבור שיודיע לו בזמן שהציבור מתפללים[ 

אמר ליה רב נחמן: מאי כולי האי ]מה כל זאת[?

אמר ליה רב יצחק: דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי

�
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ברכות דף ח שבת קודש י"ד טבת תש"פ 

רבי יצחק מביא את המקור שיש זמן שהוא עת רצון לתפילה ]והוא בזמן שהציבור 
מתפללים[, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מאי דכתיב 'ואני תפלתי לך ה' 

עת רצון', אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין.

רבי יוסי ברבי חנינא אמר מהכא 'כה אמר ה' בעת רצון עניתיך'.

רבי אחא ברבי חנינא אמר מהכא, 'הן אל כביר ולא ימאס', וכתיב 'פדה בשלום נפשי מקרב 
לי ]ממלחמות הבאות עלי[ כי ברבים היו עמדי ]שהתפללו עמי רבים['.

תניא נמי הכי, רבי נתן אומר מנין שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של רבים, שנאמר 
'הן אל כביר ולא ימאס',

בתורה  העוסק  כל  הוא:  ברוך  הקדוש  אמר   - וגו'  לי'  מקרב  נפשי  בשלום  'פדה  וכתיב 
שלום',  נתיבותיה  'וכל   - שלום  נקראת  שלום, שתורה  נקראים  שהם  חסדים  ובגמילות 
וחסד מביא שלום בין הבריות, ומתפלל עם הצבור, מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני 

מבין אומות העולם.

· · ·

מי שאינו נכנס לבית הכנסת להתפלל

אמר ריש לקיש כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל נקרא שכן רע,

שנאמר 'כה אמר ה' על כל שכני הרעים הנוגעים בנחלה אשר הנחלתי את עמי את ישראל'.

ולא עוד, אלא שגורם גלות לו ולבניו,

שנאמר 'הנני נותשם מעל אדמתם ואת בית יהודה אתוש מתוכם'.

אריכות ימים ל'מאריכים' בבית הכנסת

אמרו ליה לרבי יוחנן, איכא סבי ]יש זקנים[ בבבל.

תמה ואמר: 'למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה' כתיב, אבל בחוצה לארץ לא.

כיון דאמרי ליה מקדמי ומחשכי לבי כנישתא ]כיון שאמרו לו שהם מקדימים בשחרית 
ומחשיכים בערבית לבית הכנסת[ אמר: היינו דאהני להו ]זה מה שהועיל להם להאריך 

ימים[.

כדאמר רבי יהושע בן לוי לבניה קדימו וחשיכו ועיילו לבי כנישתא כי היכי דתורכו חיי 
]תקדימו ותחשיכו ותכנסו לבית הכנסת וכך תאריכו ימים[. 

אמר רבי אחא ברבי חנינא מאי קרא? 'אשרי אדם שומע לי לשקד על דלתותי יום יום 
לשמור מזוזת פתחי', וכתיב בתריה 'כי מוצאי מצא חיים'.

· · ·
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ישיבה בתוך בית הכנסת ולא ממש בפתח
אמר רב חסדא לעולם יכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת

מבררת הגמרא: שני פתחים סלקא דעתך?

אלא אימא שיעור שני פתחים שיכנס שמונה טפחים שהוא רוחב שני פתחים, ולא ישב 
סמוך לפתח, שלא יראה שישיבת בית הכנסת היא משאוי עליו ועומד ממש בפתח כדי 

להיות מזומן לצאת, ואחר כך יתפלל.

· · ·
ביאור א בפסוק על התפילה 'לעת מצא'

נאמר בפסוק 'על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא' שיהיו מצויין לו כשיצטרך.

אמר רבי חנינא: 'לעת מצא' זו אשה, שנאמר 'מצא אשה מצא טוב'.

אינש  נסיב  כי  'מצא אשה'[ במערבא  לפסוק  ענין הקשור  אגב  דרך  הגמרא  ]ומביאה 
אתתא אמרי ליה הכי ]בארץ ישראל כאשר אדם נשא אשה אמרו לו כך[ מצא או מוצא

מצא, דכתיב 'מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה''

מוצא דכתיב 'ומוצא אני מר ממות את האשה' וגו'.

ביאור ב
רבי נתן אומר: 'לעת מצא' זו תורה, שנאמר 'כי מוצאי מצא חיים' וגו'.

ביאור ג
רב נחמן בר יצחק אמר: לעת מצא זו מיתה שימות במיתה יפה ונוחה, שנאמר 'למות 

תוצאות'.

תניא נמי הכי, תשע מאות ושלשה מיני מיתה נבראו בעולם שנאמר 'למות תוצאות'

תוצאות בגימטריא הכי הוו ]תוצאות = 903[

קשה שבכלן, אסכרא – מחלה קשה שבתוך הגוף.

ניחא שבכלן, נשיקה.

מיתה באסכרא דמיא כחיזרא ]כקוצים[ הנסבכים בגבבא דעמרא ]בגיזת צמר[ דלאחורי 
ינתק  ומשליכם לאחור, אי אפשר שלא  – שכשאדם מושך את הקוצים מהצמר  נשרא 

מהצמר יחד עם הקוצים.

ואיכא דאמרי כפיטורי ]כחבלים[ בפי ושט שמשחילים ]בתוך נקב[, שיש בים האוקיינוס 
מקומות שאינו מקבל ברזל, ולכן כאשר מחברים את לוחי הספינה אין משתמשין בברזל 
עבים  שהחבלים  כיון  בדוחק  אותם  ותוחבים  בנקבים,  חבלים  שתוחבים  ידי  על  אלא 

במידת הנקב.

נשיקה דמיא, כמשחל ]כמשיכת[ בניתא ]שערה[ מחלבא ]מחלב[ שאין בזה שום קושי, 
וכך גם במיתת נשקיה אין שום כאב.
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ביאור ד 
רבי יוחנן אמר: 'לעת מצא' זו קבורה.

אמר רבי חנינא: מאי קרא, 'השמחים אלי גיל ישישו כי ימצאו קבר'.

אמר רבה בר רב שילא: היינו דאמרי אינשי, ליבעי אינש רחמי ]שאדם יבקש רחמים[ 
שיהיה לו שלום כל ימי חייו, אפילו עד זיבולא בתרייתא ]אפילו עד הזיבול האחרון – עד 

השלכת העפר האחרונה בכיסוי קברתו[ שלמא ]שיהיה לו שלום[.

ביאור ה 
שיהיה דר במקום שיש בית הכסא סמוך  'לעת מצא' זה בית הכסא,  זוטרא אמר:  מר 
לו, לפי שבבל היתה קרקע של מצולות מים ולא יכלו לחפור שם חפירות והיו צריכים 

לצאת לשדות ולהתרחק מאד.

אמרי במערבא: הא דמר ]הביאור של מר[ זוטרא עדיפא מכלהו.

· · ·
אהבת ה' ארבע אמות של הלכה

אמר ליה רבא לרפרם בר פפא לימא לן מר מהני מילי מעלייתא ]יאמר לנו כבודו מאותם 
דברים טובים[ דאמרת משמיה דרב חסדא במילי דבי כנישתא ]בדברים של בית הכנסת[.

אמר ליה: הכי אמר רב חסדא, מאי דכתיב 'אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב', אוהב 
ה' שערים המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות.

והיינו דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא: מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש 
ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה בלבד.

· · ·
תפילה במקום הלימוד

ואמר אביי מריש הוה גריסנא בגו ביתא ]בתחילה הייתי לומד בתוך הבית[ ומצלינא בבי 
כנישתא ]ומתפלל בבית הכנסת[ כיון דשמענא להא דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא 
מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה 

בלבד, לא הוה מצלינא אלא היכא דגריסנא ]לא הייתי מתפלל אלא במקום שלמדתי[.

רבי אמי ורבי אסי אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא ]אפילו שהיה להם י"ג בתי 
כנסת[ בטבריא, לא מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי ]לא היו מתפללים אלא בין 

העמודים שבית המדרש שבו היו לומדים היה עומד על גבי עמודים אלו[.

· · ·
מאמרים נוסף של רבי חייא בר אמי - מעלת הנהנה מיגיעו

ואמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא: גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים,

דאילו גבי ירא שמים כתיב 'אשרי איש ירא את ה''.
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ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב, 'יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך' אשריך בעולם הזה, 
וטוב לך לעולם הבא.

ולגבי ירא שמים 'וטוב לך' לא כתיב ביה.

לדור במקום רבו
ואמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא: לעולם ידור אדם במקום רבו, שכל זמן ששמעי 

בן גרא קיים לא נשא שלמה את בת פרעה.

והתניא אל ידור במקום רבו?

לא קשיא, הא ]זה[ שנאמר שידור אצל רבו, היינו דכייף ליה ]כשהוא כפוף לרבו[ לקבל 
תוכחתו, הא ]זה שנאמר שלא ידור אצל רבו[, היינו דלא כייף ליה ]כשאינו כפוף לרבו[ 

ועדיף שיהיה שוגג ואל יהי מזיד.

איסור יציאה מבית הכנסת כשספר תורה פתוח
אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי מנחם אמר רבי אמי: מאי דכתיב 'ועוזבי ה' יכלו'?

זה המניח ספר תורה ויוצא.

רבי אבהו נפיק ]יצא[ בין גברא לגברא.

בעי רב פפא בין פסוקא לפסוקא מהו?

תיקו.

אמר, אנן בדידן ואינהו בדידהו  ]היה מסובב פניו ולומד[  רב ששת מהדר אפיה וגריס 
]הם עסוקים בשלהם ואני בשלי[.

קריאת שנים מקרא ואחד תרגום
אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי: לעולם ישלים אדם פרשיותיו של כל שבוע ושבוע 

עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום,

]עמוד ב[ ואפילו עטרות ודיבון שאין על תיבות אלו תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם 

הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו.

רב ביבי בר אביי סבר לאשלומינהו לפרשייתא דכולא שתא במעלי יומא דכפורי ]להשלים 
את הפרשיות של כל השנה בערב יום כיפור[.

וכי  בערב',  לחדש  בתשעה  נפשתיכם  את  'ועניתם  כתיב  מדפתי  רב  בר  חייא  ליה  תנא 
בתשעה מתענין? והלא בעשרה מתענין? אלא לומר לך כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה 
עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי, ואם כן אין פנאי בערב יום כיפור לקרוא שנים 

מקרא ואחד תרגום של כל השנה.

סבר לאקדומינהו ]להקדים[ ולקרוא את כל הפרשיות של כל השנה בשבוע אחד או 
בשתי שבועות. 

אמר ליה ההוא סבא: תנינא ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר.
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הוכחה לכך מתוך אחד מג' דברים שאמר רבי יהושע לוי לבניו
כדאמר להו רבי יהושע בן לוי לבניה: אשלימו פרשיותייכו עם הצבור שנים מקרא ואחד 

תרגום.

והזהרו בורידין כרבי יהודה, דתנן רבי יהודה אומר עד שישחוט את הורידין, כאשר שוחט 
עוף לחתוך גם את הורידין כדי שהדם יצא.

והזהרו בכבוד זקן ששכח תלמודו מחמת אונסו מחמת חולי או שנטרד מדוחק מזונות, 
דאמרינן לוחות ושברי לוחות מונחות בארון.

· · ·
דברים שרבא אמר לבניו

אמר להו רבא לבניה כשאתם חותכין בשר אל תחתכו על גב היד.

איכא דאמרי משום סכנה.

ואיכא דאמרי משום קלקול סעודה, שהמאכל יתלכלך מהדם וימאיס את המסובים.

ואל תשבו על מטת ארמית, כפי שתבאר הגמרא בהמשך הוראה זו.

ואל תעברו אחורי בית הכנסת בשעה שהצבור מתפללין, שלא יראה כמבריח את עצמו 
מפתח בית הכנסת שנמצא מאחורי בית הכנסת.

ג' ביאורים במה שאמר להם לא לשבת על מיטת ארמית
ואל תשבו על מטת ארמית

דומה  שלא תהא מטתך  קריאת שמע,  בלא  לישון[  תלכו  ]אל  תגנו  לא  דאמרי,  איכא 
למטה של ארמית.

ואיכא דאמרי דלא תנסבו גיורתא ]אל תתחתנו עם גיורת[.

ואיכא דאמרי על מטת ארמית ממש, ומשום מעשה דרב פפא,

דרב פפא אזל ]הלך[ לגבי ארמית, הוציאה לו מטה אמרה לו שב, והיה בנה מת מוטל 
על המטה, והיתה רוצה להעליל על רב פפא, ולומר שישב עליו והרגו, 

אמר לה רב פפא: איני יושב עד שתגביהי את המטה, הגביהה את המטה ומצאו שם תינוק 
מת, מכאן אמרו חכמים אסור לישב על מטת ארמית.

לא לעבור מאחורי בית הכנסת בשעה שמתפללים
ואל תעברו אחורי בית הכנסת בשעה שהצבור מתפללין.

מסייע ליה לרבי יהושע בן לוי דאמר רבי יהושע בן לוי: אסור לו לאדם שיעבור אחורי 
בית הכנסת בשעה שהצבור מתפללין.

אחר[  פתח  הכנסת  לבית  ]שאין  אחרינא  פתחא  דליכא  אלא  אמרן  ולא  אביי  אמר 
אבל איכא פתחא אחרינא לית לן בה ]אין בזה חשש כיון שהרואים אומרים שיתכן 

שהוא נכנס מפתח אחר[ 
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בי  איכא  אבל  אחר[  הכנסת  בית  ]שאין  אחרינא  כנישתא  בי  דליכא  אלא  אמרן  ולא 
כנישתא אחרינא לית לן בה ]אין בזה חשש כיון שהרואים אומרים שיתכן שהוא הולך 

לבית הכנסת אחר[. 

מנח  ולא  רץ[  ]ולא  רהיט  ולא  משא[  נושא  ]שלא  טונא  דרי  דלא  אלא  אמרן  ולא 
תפילין, אבל איכא חד מהנך לית לן בה ]אם יש אחד מאלו אין בזה חשש[, שרואים 
שהוא לא נכנס לבית הכנסת כי עסוק במלאכתו, ואם יש לו תפילין אין זה חשש 

שהרי רואים שהוא מקיים מצוות.

ג' דברים שרבי עקיבא אמר שאוהב בהם את המדיים
תניא אמר רבי עקיבא: בשלשה דברים אוהב אני את המדיים

כשחותכין את הבשר אין חותכין אלא על גבי השולחן.

בפנים  מנשק  שאינו  זה,  הוא  חשיבות  ודרך  היד,  גב  על  אלא  נושקין  אין  כשנושקין 
מפני הרוק.

וכשיועצין אין יועצין אלא בשדה, שאנשים אומרים 'אזניים לכותל'.

אמר רב אדא בר אהבה: מאי קראה, 'וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צאנו'.

ג' דברים שרבן גמליאל אוהב בהם את הפרסיים
תניא אמר רבן גמליאל: בשלשה דברים אוהב אני את הפרסיים,

הן צנועין באכילתן.

וצנועין בבית הכסא.

וצנועין בדבר אחר – בתשמיש.

הגמרא מביאה שמועה בהקשר לפרסיים: במפלת בבל כתוב, 'אני צויתי למקודשי' - אני 
צויתי את מלכי פרס ומדי, לבא ולהשחית את בבל, תני רב יוסף 'מקודשי' אלו הפרסיים 

המקודשין ומזומנין לגיהנם.

· · ·
הלכה בסוף זמן ק"ש דערבית

שנינו במשנה: רבן גמליאל אומר וכו': אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל.

· · ·
קריאת שמע של שחרית לאחר עלות השחר

תניא רבי שמעון בן יוחי אומר פעמים שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים בלילה, אחת 
קודם שיעלה עמוד השחר ואחת לאחר שיעלה עמוד השחר, ויוצא בהן ידי חובתו אחת של 
יום ]במה שקורא לאחר עלות השחר[ ואחת של לילה ]במה שקורא לפני עלות השחר[.

מבררת הגמרא: הא גופא קשיא ]בדברך עצמם יש קושיא[ אמרת ]בתחילה אתה אומר[ 
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פעמים שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים בלילה, אלמא ]הרי מוכח מדברך[ שלאחר 
שיעלה עמוד השחר ליליא הוא עד הנץ החמה.

והדר תני ]ולאחר מכן אתה אומר[ יוצא בהן ידי חובתו אחת של יום ואחת של לילה, 
חובת  ידי  אז  יוצא  שהרי  הוא,  יממא  עלות השחר  מוכח מדברך[ שלאחר  ]הרי  אלמא 

ק"ש של שחרית.

]ומה  יום  ליה  והא דקרי  ליליא הוא,  לאחר עלות השחר  לא, לעולם  מבארת הגמרא: 
שקורא לזמן זה יום[ ויוצאים לאחר עלות השחר ידי חובת ק"ש של שחרית אף שהוא 
לילה, מפני דאיכא אינשי דקיימי בההיא שעתא ]שיש אנשים שקמים בשעה זו, והרי 

זה בכלל הפסוק 'ובקומך'[. 

אמר רב אחא בר חנינא אמר רבי יהושע בן לוי: הלכה כרבי שמעון בן יוחי שלאחר עלות 
השחר יוצא ידי חובת ק"ש של שחרית אף שזמן זה הוא לילה.

קריאת שמע דערבית לאחר עלות השחר
איכא דמתני להא דרב ]יש ששנו את דברי רב[ אחא בר חנינא אהא דתניא רבי שמעון 
בן יוחי אומר משום רבי עקיבא פעמים שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים ביום אחת 
קודם הנץ החמה ואחת לאחר הנץ החמה ויוצא בהן ידי חובתו אחת של יום ואחת של לילה.

מבררת הגמרא: הא גופא קשיא ]בדברך עצמם יש קושיא[ אמרת פעמים שאדם קורא 
קריאת שמע שתי פעמים ביום, אלמא ]הרי מוכח[ שקודם הנץ החמה יממא הוא.

והדר תני ]ולאחר מכן אתה אומר[ יוצא בהן ידי חובתו אחת של יום ואחת של לילה 
ידי חובת  אז  יוצא  שהרי  ליליא הוא,  ]הרי מוכח מדברך שלאחר עלות השחר[  אלמא 

ק"ש של ערבית.

�



 עם פירוש גמרא ופירושה
ותבנית ש"ס נהרדעא החדש

מסכת
ברכות

 חלק ב
דף ט-טו



© 
כל הזכויות שמורות 

 יצא לאור ע"י
 מכון 'תלמוד והלכה'
 רחוב מנחם משיב 12

ירושלים

מהדורת ביקורת
 להזמנות מרוכזות לשיעורי הדף היומי

 053-3129507

 כל הערה והוספה תתקבל בברכה
בפקס 08-9298155

תבנית הש"ס:

שערים ועימוד:
 דוד לוי

050-4130067



גמרא ופירושה /  ייזכנהה םיאשננה | 3

 סדר הלימוד מיום ראשון טו טבת תש"פ - עד שבת קודש פרשת שמות כב טבת תש"פ
דף היומי מסכת ברכות דף ט עד דף טו

הנושאים המרכזיים:

דף ט 

ה עליתה	 לכחיה עיבנתה זלה ק"זה דנןה  םזךה
 זחי

ה סיףהשםןהק"זהזלהעיבנת,היסיףהשםןהכאנלתה	
פסח

ה בנכייהפסיקנההבגכילתהנזיכלהםםצינה	
ה תחנלתהיסיףהשםןהק"זהזלהזחינתה	
ה סםנאתהגכיל הלתפנל 	

דף י 

ה זינהדבינההבזההבייינכהכזתהיבנהםכני	
ה פסיקה'פנ הפתח הבחאם ',הי'ביאנהיפזנ'	
ה םעז הבחשקנ יה םלךהינזענ יה יבנכ	
ה בנכייהפסיקנההבםעז הזלה כז ה זייםנת	
ה םכםינהיבנהניסנהביבנהחיניכהבזההיכב"נה	

עלהתפנל 
ה ק"זהבעםנד ,הבנזנב ,הבזאנב הכיהב נליך	

דף יא 

ה טעההב"זהיב" הי איעתה  לא ה	
ה ק"זהאזעסיקהבםצי הכיהטיידהבדביהיזית	
ה ייסחהביא היכזיי היזינ הזלפינהק"ז	
ה ייסחהביאיתה תיי ,הילכנש הלנםידהצינךה	

לביך
ה כההביאיתהק"זהםעאביתהשיהכתהשי	

דף יב

ה קינכתהעזיתה דבייתהבקינכתהזםע	

ה חזבהלביךהביא הכחת,היחתההכתה ביא ה	
איכינ

ה םכםינהיב הביהחנייכהסבכהםזםנ הדיבה	

ה פיזתהבלקהיפיזתהצנצנתהבקינכתהזםע	

ה שאניתהנצנכתהםצינההבלנלית,הילנםיתה םזנח	

דף יג

ה םכםינההעלה זםית:הנעקב,הנזיכל.הכביה,ה	
כבי ה.הזינ,הזי .

ה  פסק הבק"זהיביאיתנ 	

ה כההםציתהצינאיתהאיי 	

ה ק"זהבלזיןה קידזהכיהבאלהלזין	

ה איי הבק"ז	

ה  לנא הבכםצעהק"ז,הקינכ האזזיאבהעלה	
צנדי

דף יד

ה זתנהספנקיתהזלהכזנכןהתיכהדבנהיבנהכםנ	

ה יתניתהזליה,העזננתהחפצני,הקידהה תפנל 	

ה פיזתהצנצנתהבלנל 	

ה קדנםתהתפנלנןהלק"ז	

דף טו 

ה יטנלתהנדנההקידההתפנל היק"ז	

ה  זםע הלכשיניהבק"זהיבביאית	

ה דקדיקהבכיתניתהק"ז	

�
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ãåîò øáë äìòù ïåéë àåä äáéëù ïîæ

:õðä íãå÷ åìéôà øçùä
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 ‚" ̄ „ ‡‰  Â‰Ï ÚÈÓ˘ ‡Ï ‡˙˘‰  „ÚÂ :' ÂÎÂ ÂÈ·
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Lz`v crFn WnXd `FaM§©¤¤¥¥§

:mixvOnÂ ÊË ÌÈ¯·„ ¦¦§¨¦
.6aiaôd Wcg z` xFnẄ¤Ÿ¤¨¦
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ברכות דף ט יום ראשון טו טבת תש"פ 

קושיא על רשב"י בשם רבי עקיבא, איך אפשר לקרוא ק"ש של ערבית לאחר עלות השחר עד הנץ
בעמוד הקודם הביאה הגמרא מאמר מרבי שמעון בר יוחאי בשם רבי עקיבא שבזמן 
שבין עלות השחר לנץ החמה, אף שהוא 'יום' ולא 'לילה' יוצאים בו ידי חובת ק"ש של 

ערבית.

על כך הקשתה הגמרא, כיצד אתה אומר שזמן זה הוא 'יום', ומצד שני משמע מדברך 
שזמן זה הוא 'לילה' ויוצאים בו ידי חובת ק"ש של ערבית

תשובה: כיון שיש אנשים שישנים בזמן זה
מתרצת הגמרא: לא, לעולם לאחר עלות השחר יממא הוא, והאי דקרו ליה ליליא ]ומה 
שקוראים לזמן זה לילה[ ויוצאים אז ידי חובת ק"ש של ערבית, מפני דאיכא אינשי דגנו 

בההיא שעתא ]שיש אנשים שישנים בשעה זו[, והרי זה בכלל הפסוק 'ובשכבך'.

הלכה כרשב"י בשם רבי עקיבא שאפשר לקרוא ק"ש של ערבית עד הנץ
משום  שאמר  שמעון  כרבי  הלכה  לוי:  בן  יהושע  רבי  אמר  חנינא  ברבי  אחא  רבי  אמר 
רבי עקיבא שלאחר עלות השחר יוצא ידי חובת ק"ש של ערבית אף שזמן זה הוא יום.

אין אומרים 'השכיבנו' סמוך לעלות השחר
אמר רבי זירא: ובלבד שלא יאמר השכיבנו, אם קורא ק"ש של ערבית ]עם ברכותיה[ 

סמוך לעלות השחר, מפני שכבר אינו זמן 'תחילת שכיבה' אלא 'סוף שכיבה'.

המקור של הפסק כרשב"י בשם רבי עקיבא
כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר: הא דרבי אחא ברבי חנינא אמר רבי יהושע בן לוי שאמר 
שהלכה כרשב"י בשם רבי עקיבא, לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר ]לא אמר זאת 

במפורש אלא נלמד מכלל מעשה שהיה[. 

דההוא זוגא דרבנן דאשתכור בהלולא דבריה דרבי ]היו זוג חכמים שהשתכרו בחתונה 
של בנו של רבי[ יהושע בן לוי, וישנו ונרדמו עד לאחר עלות השחר, 

אתו לקמיה דרבי ]באו לפני רבי[ יהושע בן לוי, לשאול אם יכולים לקרוא ק"ש לאחר 
עלות השחר,

אין  הדחק  בשעת  שלא  אבל  הדחק,  בשעת  עליו  לסמוך  שמעון  רבי  הוא  כדאי  אמר: 
לסמוך על כך.

· · ·
שנינו במשנה מעשה שבאו בניו וכו', בני רבן גמליאל באו מבית המשתה לאחר חצות 
הלילה ושאלו את רבן גמליאל אם יכולים עדיין לקרוא ק"ש. אמר להם רבן גמליאל 

'אם לא עלה עמוד השחר חייבים אתם לקרוא. 
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כיצד יתכן שבני רבן גמליאל לא ידעו שרבן גמליאל סובר שזמן ק"ש עד עלות השחר 

מקשה הגמרא: ועד השתא ]עכשיו[ לא שמיע להו הא דרבן גמליאל? 

ביאור חדש: בני רבן גמליאל לא שאלו מה היא דעתו אלא מה היא דעת חכמים

מתרצת הגמרא: הכי קאמרי ליה ]כך אמרו ושאלו בני רבן גמליאל את אביהם[: 

האם רבנן פליגי עילווך ]רבנן חולקים עליך[ וסוברים שזמן ק"ש עד חצות, ויחיד ורבים 
הלכה כרבים, וממילא להלכה זמן ק"ש רק עד חצות. 

והאי  השחר,  עלות  עד  ק"ש  שזמן  להו  סבירא  ]כמוך[  כוותך  רבנן  ]שמא[  דלמא  או 
דקאמרי עד חצות כדי להרחיק אדם מן העבירה, ולכן אם נאנס ולא קרא עד חצות, יוצא 

ידי חובה לאחר חצות.

אמר להו רבן גמליאל: רבנן כוותי סבירא להו וחייבין אתם לקרוא, והאי דקאמרי ]ומה 
שחכמים אומרים[ עד חצות, כדי להרחיק אדם מן העבירה.

· · ·
שנינו במשנה: ולא זו בלבד אמרו אלא וכו' כל מה שאמרו עד חצות מצותן עד שיעלה 
עמוד השחר, אם כן למה אמרו חכמים עד חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה. 

כיצד אומר רבן גמליאל 'ולא זו בלבד אמרו עד חצות' הרי לגבי קריאת שמע אינו אומר שזמנה 
עד חצות 

מקשה הגמרא: ורבן גמליאל מי קאמר עד חצות, דקתני 'ולא זו בלבד אמרו'? 

עד  דקאמרי  לרבנן  אפילו  לבניה,  גמליאל  רבן  להו  קאמר  הכי  הגמרא:  מתרצת 
אדם  להרחיק  כדי  חצות  עד  אמרי  דקא  והאי  השחר,  עמוד  שיעלה  עד  מצותה  חצות, 

מן העבירה.

· · ·
שנינו במשנה הקטר חלבים וכו' ואיברים מצותן עד שיעלה עמוד השחר. 

מהמשנה מוכח שסוף זמן אכילת קרבן פסח בחצות

השחר,  עלות  עד  שזמנה  שנינו[  ]לא  קתני  לא  פסחים  אכילת  ואילו  הגמרא  מדייקת 
הרי שזמנה עד חצות. 

קושיא על כך מברייתא שמוכח שזמן אכילת פסח עד עלות השחר

ורמינהי, קריאת שמע ערבית, והלל בלילי פסחים, ואכילת פסח, מצותן עד שיעלה עמוד 
השחר.

תשובה: דבר זה הוא מחלוקת תנאים 

אמר רב יוסף: לא קשיא, הא רבי אלעזר בן עזריה, הא רבי עקיבא.
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דעת רבי אלעזר בן עזריה: אכילת פסח עד חצות

'בלילה  כאן  נאמר  אומר:  עזריה  בן  אלעזר  רבי  הזה',  בלילה  הבשר  את  'ואכלו  דתניא 
הזה' ונאמר להלן 'ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה', מה להלן עד חצות, אף כאן ]אכילת 

פסחים[ עד חצות.

דעת רבי עקיבא: אכילת פסח עד עלות השחר

אמר ליה רבי עקיבא: והלא כבר נאמר 'בחפזון', הרי שאפשר לאכול את הפסח עד שעת 
חפזון ]שנחפזו לצאת בעלות השחר[. 

בירור: לדעת רבי עקיבא מה לומדים ממה שכתוב 'בלילה' 

אם כן ]שאת זמן אכילת הפסח לומדים מ'בחפזון'[ מה תלמוד לומר 'בלילה'? 

ביאור: רבי עקיבא לומד ממה שכתוב 'בלילה' שפסח נאכל רק בליל ט"ו ולא ביום י"ד 

י"ד ניסן  'בלילה', שיכול יהא נאכל כקדשים ביום  כך לומד רבי עקיבא ממה שכתוב 
יום שחיטת קרבן הפסח, כשאר הקדשים שנאכלים ביום שחיטתם, תלמוד לומר 'בלילה', 

בלילה הוא נאכל ולא ביום.

בירור: לדעת רבי עקיבא מה לומדים ממה שכתוב בלילה 'הזה' 

כיון  'הזה',  ליה  גזירה שוה, אצטריך למכתב  ליה  דאית  עזריה  בן  לרבי אלעזר  בשלמא 
'הזה'  אלא לרבי עקיבא האי  'בלילה הזה',  שהגזירה שוה היא בין שני מקומות שכתוב 

מאי עביד ליה?

ביאור: לומדים שפסח נאכל רק בליל ט"ו ולא בליל ט"ז 

למעוטי לילה אחר הוא דאתא, סלקא דעתך אמינא ]היית מעלה על דעתך ואומר[ הואיל 
ופסח קדשים קלים, ושלמים קדשים קלים, מה שלמים נאכלין לשני ימים ולילה אחד, אף 
פסח נאכל שתי לילות במקום שני ימים, ויהא נאכל לשני לילות ויום אחד, ]ולא שיאכל 
גם ביום, אלא שלא יפסל בשהייתו ביום, ויהא נאכל גם בליל ט"ז ניסן[ קא משמע לן 

'בלילה הזה', בלילה הזה הוא נאכל, ואינו נאכל בלילה אחר.

רבי אלעזר בן עזריה לומד שאין הפסח נאכל בליל ט"ז ממה שכתוב 'לא תותירו עד בקר' ]של 
ט"ו ניסן[

ורבי אלעזר בן עזריה, מ'לא תותירו עד בקר' נפקא, שיאכלו הפסח בליל ט"ו ולא יותירו 
עד הבוקר של ט"ו, הרי שבליל ט"ז אי אפשר לאכול את הפסח.

רבי עקיבא לא לומד מפסוק זה, כיון שאפשר לפרש שמה שכתוב 'בקר' הוא עד הבוקר של ט"ז ניסן

ורבי עקיבא, אי מהתם הוה אמינא, מאי 'בקר' בקר שני, שהפסוק אומר לא להותיר עד 
הבוקר של ט"ז ניסן.
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רבי אלעזר לומד מפסוק זה, כיון שהפסוק מדבר על הבקר של ט"ו ניסן ולא ט"ז ניסן 
ורבי אלעזר אמר לך, אפשר ללמוד מפסוק זה היות, שכל בקר, בקר ראשון הוא, ומה 

שכתוב לא תותירו עד בקר', ודאי הכונה לבקר של ט"ו ולא לבקר של ט"ז.

תנאים נוספים שנחלקו עד מתי זמן אכילת הפסח, דעת רבי אליעזר: אכילת פסח עד חצות
והני תנאי כהני תנאי, דתניא 'שם תזבח את הפסח בערב, כבוא השמש, מועד צאתך ממצרים'. 

רבי אליעזר אומר: בערב אתה זובח – כשנוטים צללי ערב, לאחר חצות שהשמש מתחילה 
לנטות למערב, זהו זמן שחיטת הפסח. 

וכבוא השמש – משחשיכה אתה אוכל את הפסח, עד חצות. 

ומועד צאתך ממצרים – בבוקר אתה שורף שבבוקר הפסח נעשה 'נותר'.

דעת רבי יהושע: אכילת פסח עד עלות השחר
רבי יהושע אומר: בערב אתה זובח. כבוא השמש אתה אוכל. ועד מתי אתה אוכל והולך 
עד מועד צאתך ממצרים – עד עלות השחר ]אבל לרבי אליעזר אוכל רק עד חצות, כי 

אם לא נבאר כך במה נחלקו[.

רבי עקיבא ורבי אלעזר נחלקו מתי זה 'שעת חפזון'
אמר רבי אבא: הכל מודים גם רבי עקיבא וגם רבי אלעזר, שכשנגאלו ישראל ממצרים 
לא נגאלו אלא בערב, שאז המצרים נתנו להם רשות לצאת, שנאמר 'הוציאך ה' אלהיך 

ממצרים לילה'. 

וכשיצאו לא יצאו אלא ביום, שנאמר: 'ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה'. 

על מה נחלקו על שעת חפזון, רבי אלעזר בן עזריה סבר מאי 'חפזון' חפזון דמצרים, מכת 
בכורות שעל ידי זה נחפזו המצרים למהר לשלח את ישראל, וזה היה בחצות, ולכן זמן 

אכילת הפסח עד חצות, כמו שכתוב בפסוק ב'חפזון'. 

ורבי עקיבא סבר, מאי חפזון חפזון דישראל, שנחפזו לצאת בבוקר, בעלות השחר.

ראיה מברייתא שהגאולה התחילה מהערב
תניא נמי הכי, 'הוציאך ה' אלהיך ממצרים לילה', וכי בלילה יצאו והלא לא יצאו אלא ביום, 
שנאמר: 'ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה', אלא מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב.

· · ·

ביאור בקשת הקב"ה למשה שישראל ישאלו מהמצרים כלי כסף וכלי זהב
נאמר בפסוק 'דבר נא באזני העם' וגו' וישאלו איש מעת רעהו ואשה מאת רעותה כלי 

כסף וכלי זהב'.

אמרי דבי רבי ינאי: אין 'נא' אלא לשון בקשה, אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה 
ממך, לך ואמור להם לישראל, בבקשה מכם, שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב, שלא יאמר 
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]עמוד ב[ אותו צדיק ]אברהם אבינו[, 'ועבדום וענו אותם' קיים בהם, 'ואחרי כן יצאו ברכוש 

גדול' לא קיים בהם. 

אמרו לו בני ישראל למשה: ולואי שנצא בעצמנו. 

משל לאדם' שהיה חבוש בבית האסורים והיו אומרים לו בני אדם, מוציאין אותך למחר מבית 
האסורין ונותנין לך ממון הרבה, ואומר להם בבקשה מכם הוציאוני היום ואיני מבקש כלום.

ביאור לשון הפסוק 'וישאלום'

נאמר בפסוק 'וה' נתן את חן העם בעיני מצרים 'וישאלום' וינצלו את מצרים. 

אמר רבי אמי: מלמד שהשאילום בעל כרחם. 

איכא דאמרי בעל כרחם דמצרים.  

ואיכא דאמרי בעל כרחם דישראל. 

מאן דאמר בעל כרחם דמצרים, דכתיב 'ונות בית תחלק שלל'. 

מאן דאמר בעל כרחם דישראל, משום 'משוי'. 

ביאור לשון הפסוק 'וינצלו את מצרים'

נאמר בפסוק 'וינצלו את מצרים', אמר רבי אמי מלמד שעשאוה כמצודה שאין בה דגן, 
]שהדרך להניח דגן במצודה, כדי שהעוף יתפס בה, וכשאין בה דגן אין העוף פונה לשם[. 

וריש לקיש אמר: עשאוה כמצולה ]מצולות ים, בעומק התהום[ שאין בה דגים, ]שאין 
הדגים נמצאים אלא על שפת הים ששם יש מזון[. 

ביאור לשון הפסוק 'אהיה אשר אהיה'

נאמר בפסוק 'אהיה אשר אהיה' 

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: לך אמור להם לישראל, אני הייתי עמכם בשעבוד זה, 
ואני אהיה עמכם בשעבוד מלכיות. 

קשה  בבשורה  עכשיו  ולמה תצערם  לצרה בשעתה,  דיה  עולם  רבונו של  לפניו:  אמר 
שיהיה להם שיעבוד נוסף. 

אמר לו הקדוש ברוך הוא: לך אמור להם אהיה שלחני אליכם. 

ביאור לשון הפסוק 'ענני ה' ענני'

נאמר בפסוק: 'ענני ה' ענני'. 

אמר רבי אבהו למה אמר אליהו ענני שתי פעמים? 

מלמד שאמר אליהו לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, ענני שתרד אש מן השמים 
ותאכל כל אשר על המזבח,  

וענני שתסיח דעתם שלא תבוא בליבם מזימה של רשע כדי שלא יאמרו מעשה כשפים הם, 
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שנאמר 'ואתה הסבות את לבם אחורנית'. 

· · ·

משנה

תחילת זמן קריאת שמע של שחרית
מאימתי קורין את שמע בשחרית, משיכיר בין תכלת ללבן. 

רבי אליעזר אומר: בין תכלת לכרתי ]גוון ירוק[. 

סוף זמן קריאת שמע של שחרית
)וגומרה( עד הנץ החמה. 

רבי יהושע אומר: עד שלש שעות, שכן דרך מלכים לעמוד בשלש שעות. 

הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה. 

גמרא
מאי בין תכלת ללבן, אילימא בין גבבא דעמרא חיורא ]גיזת צמר לבן[ לגבבא דעמרא 
דתכלתא ]לגיזת צמר תכלת[, הא בליליא נמי מידע ידעי ]הרי בלילה גם יודעים להבחין 

ביניהם[? 

אלא בגיזת צמר אחת שחלקה צבוע תכלת וחלקה לבן, בין תכלת שבה ללבן שבה. 

דעות נוספות לתחילת זמן ק"ש
תניא רבי מאיר אומר: משיכיר בין זאב לכלב. 

רבי עקיבא אומר: בין חמור לערוד ]חמור הבר[. 

ואחרים אומרים: משיראה את חברו רחוק ארבע אמות ויכירנו. 

אמר רב הונא: הלכה כאחרים. 

אמר אביי: לתפילין זמן תחילת הנחתם להלכה כאחרים משיראה את חברו ד' אמות 
ויכירנו. לקריאת שמע כותיקין ]אנשים ענוים ומחבבים מצוות[, דאמר רבי יוחנן: ותיקין 

היו גומרין אותה עם הנץ החמה. 

תניא נמי הכי: ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה, כדי שיסמוך גאולה לתפלה, ונמצא 
מתפלל ביום. 

אמר רבי זירא: מאי קראה שמצוה להתפלל עם הנץ, 'ייראוך ]שיראים ממך בקבלת עול 
]אף  ולפני ירח  יוצאת בנץ החמה[  ]כשהשמש  עם שמש  מלכות שמים בקריאת שמע[ 

תפילת המנחה מצותה עם דמדומי חמה[ דור דורים'. 
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הסומך גאולה לתפילה אינו נזוק
לתפלה  גאולה  הסומך  כל  דבירושלים:  קדישא  אליקים משום קהלא  בן  יוסי  רבי  העיד 

אינו נזוק כל היום כולו. 

אמר רבי זירא: איני ]האמנם[, והא אנא סמכי ואיתזקי. 

אמר ליה: במאי איתזקת, דאמטיית אסא לבי מלכא ]שהבאת הדסים לבית המלך[, אין זה 
נזק שהרי התם נמי מבעי לך למיהב אגרא למחזי אפי מלכא ]שם גם היית צריך לתת שכר 
לראות את פני המלך[ דאמר רבי יוחנן לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל ולא 
לקראת מלכי ישראל בלבד אלא אפילו לקראת מלכי עובדי כוכבים, שאם יזכה יבחין בין 
מלכי ישראל למלכי עובדי כוכבים, כמה הרבה גדלותם יותר על של מלכי עובדי כוכבים. 

שמחת רב ברונא כשסמך גאולה לתפילה
אמר ליה רבי אלעא לעולא: כי עיילת להתם ]כאשר אתה עולה לשם[ שאיל בשלמא דרב 
]תשאל בשלומו של רב[ ברונא אחי במעמד כל החבורה, דאדם גדול הוא ושמח במצות, 
זימנא חדא ]פעם אחת הוא[ סמך גאולה לתפלה ולא פסיק חוכא מפומיה כוליה יומא ]ולא 

פסק השחוק מפיו כל אותו היום[. 

איך אפשר לסמוך הרי אומרים בין גאולה לתפילה 'ה' שפתי תפתח' 
ולבסוף הוא  'ה' שפתי תפתח',  יוחנן בתחלה הוא אומר  והא אמר רבי  היכי מצי סמיך? 

אומר 'יהיו לרצון אמרי פי' וגו' 

אמר רבי אלעזר תהא בתפלה של ערבית, ואין חוששים בערבית לסמוך גאולה לתפילה, 
שהגאולה ממצרים היתה ביום. 

והא אמר רבי יוחנן: איזהו בן העולם הבא, זהו הסומך גאולה של ערבית לתפלה של ערבית. 

תירוץ א: רק בתפילת המנחה אומרים ה' שפתי תפתח
אלא אמר רבי אלעזר: תהא בתפלת המנחה, ובה אין צריך לסמוך גאולה לתפילה. 

תירוץ ב: ה' שפתי תפתח הוא חלק מהתפילה 
רב אשי אמר: אפילו תימא אכולהו ]תאמר שהדין שצריך לומר ה' שפתי תפתח בכל 

התפילות[, וכיון דקבעוה רבנן בתפלה ]לומר ה' שפתי תפתח[ כתפלה אריכתא דמיא.

ראיה לתירוץ זה ממה שאומרים בערבית 'השכיבנו'
דאי לא תימא הכי ]שאם לא תאמר כך[, ערבית, היכי מצי סמיך, והא בעי למימר ]והרי 

צריך לומר[ השכיבנו? 

אלא כיון דתקינו רבנן השכיבנו, כגאולה אריכתא דמיא, הכי נמי כיון דקבעוה רבנן בתפלה 
כתפלה אריכתא דמיא. 

טעם לאמירת 'יהיו לרצון' לאחר התפילה ולא לפניה
לרצון  אומר שיהיו  שלאחר שמתפלל  פי' משמע לבסוף,  'יהיו לרצון אמרי  מכדי האי 
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מה שאמר, ומשמע מעיקרא דבעינא למימר, שלפני שמתפלל מבקש שמה שרוצה לומר 
יהיה לרצון, מאי טעמא תקנוהו רבנן לאחר שמונה עשרה ברכות, לימרו מעיקרא, מדוע 

לא תיקנו לאומרו לפני התפילה? 

אמר רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי: הואיל ולא אמרו דוד אלא לאחר שמונה עשרה 
פרשיות לפיכך תקינו רבנן לאחר שמונה עשרה ברכות. 

בסוף  נמצא  לרצון  יהיו  שהרי  הויין,  עשרה  תשע  עשרה,  שמונה  הני  הגמרא:  מקשה 
פרק י"ט בתהילים? 

מתרצת הגמרא: 'אשרי האיש' ]פרק א בתהילים[ 'ולמה רגשו גוים' ]פרק ב בתהילים[ 
חדא פרשה היא, 

דאמר רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי מאה ושלש פרשיות אמר דוד ולא אמר הללויה, 
אינם ברכי  'יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד  עד שראה במפלתן של רשעים, שנאמר: 

נפשי את ה' הללויה'. 

מקשה הגמרא: הני מאה ושלש מאה וארבע הויין, שהרי פסוק זה נמצא בפרק קד?

מתרצת הגמרא: אלא שמע מינה, 'אשרי האיש' ו'למה רגשו גוים' חדא פרשה היא, דאמר 
רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן

�
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ÂÈ‰Ï‡Î(ã ̇ „ÓÎ ‡Ï˘ Í˙ÂÏ·Ï  ÔÈ‡ ‡Ï‡  Í˙Ï· ÔÈ‡ ÈÎ È¯˜˙ Ï‡ ‡ÈÒÓ ¯· ‰„Â‰È '¯  ̄ Ó‡ Í˙Ï·  ÔÈ‡  ÈÎ  È‡Ó
ÈÎ‰ ‡‡ Ï"‡ ÂÈ˘ÚÓ ‰Ï·Ó ‰"·˜‰Â Â˙Â‡ ÔÈÏ·Ó  ÂÈ„È ‰˘ÚÓ Ì„Â ¯˘· ˙„Ó Ì„Â ¯˘· ˙„Ó ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰
 ‰"·˜‰ ‰Ó  ‰Ó˘ „‚ÎÂ ‰"·˜‰ „‚Î ‡Ï‡ Ô¯Ó‡ ‡Ï „Â„ Ô¯Ó‡ ÈÓ „‚Î È˘Ù ÈÎ¯· ‰˘ÓÁ  È‰ ÍÏ ‡ÈÓ‡  ‡˜
 ‰È‡Â ‰‡Â¯ ‰Ó˘ Û‡ ‰‡¯ ÂÈ‡Â ‰‡Â¯ ‡Â‰ ÍÂ¯·  ̆ Â„˜‰ ‰Ó ÛÂ‚‰  ÏÎ ˙‡ ‰‡ÏÓ ‰Ó˘ Û‡ ÌÏÂÚ‰  ÏÎ ‡ÏÓ
 ‰Ó ‰¯Â‰Ë ‰Ó˘  Û‡  ̄ Â‰Ë ‰" ·˜‰ ‰Ó  ÛÂ‚‰  ÏÎ ˙‡ ‰Ê ‰Ó˘  Û‡ ÂÏÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ˙‡ ÔÊ ‰"·˜‰  ‰Ó ˙È‡¯
ÈÓÏ Á·˘ÈÂ ÂÏÏ‰ ÌÈ¯·„ ‰˘ÓÁ Â· ˘È˘  ÈÓ ‡·È ÌÈ¯„Á È¯„Á· ˙·˘ÂÈ ‰Ó˘  Û‡ ÌÈ¯„Á È¯„Á· ·˘ÂÈ ‰"·˜‰

·È˙Î„ È‡Ó ‡ÂÓ‰ ·¯ ¯Ó‡ :ÂÏÏ‰ ÌÈ¯·„ ‰˘ÓÁ  Â· ˘È˘15ÈÓÂ ÌÎÁ‰Î ÈÓ˘Â„˜‰Î ÈÓ ¯·„ ¯˘Ù Ú„ÂÈ
È‡·‚  Â‰ÈÚ˘È  È˙ÈÏ  ̄ Ó‡ Â‰È˜ÊÁ Â‰ÈÚ˘ÈÏ Â‰È˜ÊÁ  ÔÈ· ÌÈ˜È„ˆ È˘ ÔÈ· ‰¯˘Ù ˙Â˘ÚÏ Ú„ÂÈ˘ ‡Â‰ ÍÂ¯·

¯Ó‡˘) ·‡Á‡  È·‚Ï  ÏÊ‡„  Â‰ÈÏ‡·  ÔÁÎ˘‡  ÈÎ‰„16Â‰È˜ÊÁ  È˙ÈÏ  ̄ Ó‡ Â‰ÈÚ˘È (·‡Á‡ Ï‡ ˙Â‡¯‰Ï Â‰ÈÏ‡ ÍÏÈÂ
ÂÏ  ̄ Ó‡Â  Â‰È˜ÊÁ ÏÚ ÌÈ¯ÂÒÈ ‡È·‰ ‰"·˜‰ ‰˘Ú ‰Ó Ú˘ÈÏ‡  È·‚Ï  ÏÊ‡„ ·‡Á‡ Ô· Ì¯Â‰È· ÔÁÎ˘‡ ÈÎ‰„ È‡·‚

¯Ó‡˘ ‰ÏÂÁ‰ ˙‡ ¯˜·Â ÍÏ Â‰ÈÚ˘ÈÏ17 ̄ Ó‡ÈÂ ‡È·‰ ıÂÓ‡ Ô· Â‰ÈÚ˘È ÂÈÏ‡ ‡·ÈÂ ˙ÂÓÏ Â‰È˜ÊÁ ‰ÏÁ Ì‰‰ ÌÈÓÈ·
 ÌÏÂÚ· ‰˙‡ ˙Ó ‰ÈÁ˙ ‡ÏÂ ‰˙‡ ˙Ó ÈÎ  È‡Ó ' Â‚Â ‰ÈÁ˙ ‡ÏÂ  ‰˙‡ ˙Ó ÈÎ  Í˙È·Ï Âˆ (˙Â‡·ˆ) '‰  ̄ Ó‡ ‰Î ÂÈÏ‡
È‡ÊÁ„ ÌÂ˘Ó Ï"‡ ‰È·¯Â ‰È¯Ù· ˙˜ÒÚ ‡Ï„ ÌÂ˘Ó  ‰ÈÏ ¯Ó‡ È‡‰  ÈÏÂÎ  È‡Ó ‰ÈÏ ¯Ó‡ ‡·‰ ÌÏÂÚÏ ‰ÈÁ˙  ‡ÏÂ ‰Ê‰

˘„˜‰ ÁÂ¯·  ÈÏ$ „·ÚÓÏ ÍÏ ÈÚ·È‡ ˙„˜ÙÓ„ È‡Ó ÍÏ ‰ÓÏ ‡ÓÁ¯„  È˘·Î  È„‰· Ï"‡  ÂÏÚÓ ‡Ï„  ÔÈ·  È‡ÈÓ  È˜Ù„
È˜ÙÂ Í„È„Â È„È„ ‡˙ÂÎÊ ‡Ó¯‚„ ¯˘Ù‡ Í˙¯·  ÈÏ ·‰ ‡˙˘‰ ‰ÈÏ ¯Ó‡ „È·ÚÏ  ‡Â‰ ÍÈ¯· ‡˘„Â˜ ‰ÈÓ˜ ‡ÁÈ„ ‰ÓÂ

‡·‡ È·‡ ˙È·Ó  ÈÏ·Â˜Ó ÍÎ ‡ˆÂ Í˙‡Â· ‰ÏÎ  ıÂÓ‡  Ô· Ï"‡ ‰¯ÈÊ‚ ÍÈÏÚ ‰¯Ê‚  ̄ ·Î Ï"‡ ÂÏÚÓ„  ÔÈ·  È‡Ó$'ÈÙ‡
È·¯Â  ÔÁÂÈ È·¯ ÈÓ ¯Ó˙‡ ÌÈÓÁ¯‰ ÔÓ ÂÓˆÚ ÚÓÈ Ï‡ Ì„‡ Ï˘  Â¯‡Âˆ ÏÚ ˙ÁÂÓ  ‰„Á ·¯Á(äÈ¯Ó‡„ (¯ÊÚÈÏ‡)

'‡˘ ÌÈÓÁ¯‰  ÔÓ ÂÓˆÚ ÚÓÈ Ï‡ Ì„‡ Ï˘ Â¯‡Âˆ ÏÚ ˙ÁÂÓ ‰„Á ·¯Á  ÂÏÈÙ‡ Â‰ÈÈÂ¯˙18ÏÁÈ‡  ÂÏ ÈÏË˜È Ô‰(ב):
 ̄ "‡

 Ò"˘‰  ̇ ¯ÂÒÓ

ì"öëא) äãìé àì éàî àìà
,ì"ùø(ב,[ù"ò] .ã óã úåîáé

áø],ג) ì"ö](ד.ãé äìéâî]
,[ù"ò(ה,[øæòìà ì"ö]

 ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙

.1`÷ xW` Wi`d ixWõ§¥¨¦£¤
KxcaE mirWx zvrA Kld̈©©£©§¨¦§¤¤
aWFnaE cnr `÷ mi`Hg©¨¦¨¨§©

:aWi `÷ mivl¥¦¨¨
‡ ‡ ÌÈÏ‰˙

.2sp`i oR xa EwXp©§©¤¤¡©
xrai iM Kxc Eca`ze§Ÿ§¤¤¦¦§©
iqFg lM ixWõ FRõ hrnM¦§©§¥¨¥

:Fa·È · ÌÈÏ‰˙
.3uxôd on mi`Hg EOYi¦©©¨¦¦¨¤

ikxA mpi` cFr mirWxE§¨¦¥¨¨£¦
:Di Elld ii z` iWtp©§¦¤§¨©§¨

‰Ï „˜ ÌÈÏ‰˙
.4dcli `÷ dxwr iPẍ¦£¨¨¨¨¨

dlg `÷ ildve dPx igvR¦§¦¦¨§©£¦¨¨
ipAn dnnFW ipA miAx iM¦©¦§¥¥¨¦§¥

:ii xnô dlEra§¨©§¨
‡ „ Â‰ÈÚ˘È

.5FgxaA cecl xFnfn¦§§¨¦§¨§
:FpA mFlWaõ ipRn¦§¥§¨§

‡ ‚ ÌÈÏ‰˙
.6zgWY lõ gSpnl©§©¥©©§¥

ipRn FgxaA mYkn cecl§¨¦¦§¨§¨§¦§¥
:dxrOA lE`Ẅ©§¨¨

‡ Ê ÌÈÏ‰˙
.7mlFrl crl mikEnq§¦¨©§¨

:xWie zn`A miEUr£¦¤¡¤§¨¨
Á ‡È˜ ÌÈÏ‰˙

.8dnkga dgzR diR¦¨¨§¨§¨§¨
:DpFWl lr cqg zxFze§©¤¤©§¨

ÂÎ ‡Ï ÈÏ˘Ó
.9ii z` iWtp ikxA cecl§¨¦¨£¦©§¦¤§¨

:FWcw mW z` iaxw lke§¨§¨©¤¥¨§
‡ ‚˜ ÌÈÏ‰˙

.10ixAB eikôln ii EkxÄ£§¨©§¨¦Ÿ¥
lFwA rnWl Fxac iUr gkŸ©Ÿ¥§¨¦§Ÿ©§

:FxaCÎ ‚˜ ÌÈÏ‰˙ §¨
.11lõe ii z` iWtp ikxÄ£¦©§¦¤§¨§

:eilEnB lM igMWY¦§§¦¨§¨
· ‚˜ ÌÈÏ‰˙

.12ii ii z` iWtp ikxÄ£¦©§¦¤§¨§¨
cFd c`O YlcB id÷ ¡̀©¨©§¨§Ÿ

:YWal xcde§¨¨¨¨§¨
‡ „˜ ÌÈÏ‰˙

.13oEldAi LipR xiYqY©§¦¨¤¦¨¥
l`e oErebi mgEx sqYŸ¥¨¦§¨§¤

:oEaEWi mxtr£¨¨§
ËÎ „˜ ÌÈÏ‰˙

.14oi` iM iiM WFcw oi ¥̀¨©¨¦¥
:Epid÷`M xEv oi`e LYlA¦§¤§¥¥¥

· · ‡ Ï‡ÂÓ˘
.15rcFi inE mkgdM in¦§¤¨¨¦¥©

mcô znkg xaC xWR¥¤¨¨¨§©¨
:`PWi eipR fre eipR xi`Ÿ¦¨¨§Ÿ¨¨§ª¤

‡ Á ˙Ï‰˜
.16zF`xdl EdIl` KlIe©¥¤¥¦¨§¥¨

wfg arxde aôgõ l ¤̀§§¨¨¨¨¨
:oFxnWA· ÁÈ ‡ ÌÈÎÏÓ §Ÿ§

.17dlg mdd minIA©¨¦¨¥¨¨
eil` `aIe zEnl EdIwfg¦§¦¨¨©¨Ÿ¥¨
`iaPd uFnô oa EdirWi§©§¨¤©¨¦
ev ii xnô dM eil` xn`Ie©Ÿ¤¥¨Ÿ©§¨©
`÷e dYõ zn iM Lzial§¥¤¦¥¨§

:digz‡ Î · ÌÈÎÏÓ ¦§¤
.18lgi` Fl iplhwi od¥¦§§¥¦£©¥

:gikF` eipR l` ikxC Kõ§¨©¤¨¨¦©
ÂË ‚È ·ÂÈ‡

³
 Á"·‰ ˙Â‰‚‰

Ó‚øîà'(א) òîùî éàî
ì"öë àìéù 'ø øá äáø
äúéîä íåé ìòã úåáéúå

:÷çîð øîàð(ב)Ì˘ïä
ìçéà åì éðìè÷é·‰È ÛÂÒÏ

‰ÈÈÓ ˜Ù ‰È˙¯· ‰ÈÏ
‡ÓÂÈ ‰˜˘·¯Â ‰˘Ó
‰ÈÙ˙Î‡ Â‰È·Î¯‡ ‡„Á
‡˘¯„Ó È·Ï Â‰ÈÈÂËÓ‡Ï
ÈÊÁ Â‰ÈÈÈÓ „Á ¯Ó‡
‰È· ÈÂËÓÏ ‡·‡„ ‡˘È¯
ÈÊÁ ¯Ó‡ „ÁÂ È‡„Ï‚
È·Â¯˜‡Ï ‡·‡„ ‡˘È¯
Â‰ÈË·Á Ì"ÂÎÚÏ ‰ÈÏÚ
‰ÈÁ ‰˘Ó ‡Ú¯‡·

˙ÈÓ ‰˜˘·¯ÂÈ¯˜
ÌÈÚ¯ ÂÈÏÎ ÈÏÎÂ ‰È˘Ù‡

[·Ï ‰ÈÚ˘È]ïðç áø øîà
:ìòá åìéôà(ג)È"˘¯ä"ã

íéëåîñ 'åëå íéëåîñ„ÚÏ
:ìë úëéîñ³

 Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚
'Ó‚.ÈÓÁ¯  ÈÚ·úéðòú ïééò

àøéå 'ô ÷"äåæáå á âë
äñëîä 'ôá íìòðä ùøãîá

:íäøáàî éðàÌ˘ È˜Ù„
.È‡ÈÓæé ä"ø ïáà éøåè 'éò

:÷"ì ä"ã áÌ˘ ÂÏÈÙ‡
. ‰„Á  ·¯Áæè äãð 'ñåú 'éò

:ìëä ä"ã á³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

.ÈÂÈ¯·íéøåá ïåùì ,íéöéøô
לז.) íéùðà(סנהדרין :åà

äîçìîì íéæçåôå íé÷éø
נו.) „¯ÓÁ‡..(גיטין È˘·Î

êìîä úøéæâ øúñ éøáã
י:) ³̇.(סוטה

ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ
ÂÈ˙¯.א. Á·˘ Í¯„ ‡Â‰ ÔÎÂ

.ïåàéìøéù é"ø 'ñåú

³
Ï‡Á ÂÈ·¯

‰·È·Á ‰˙È‰˘ ‰˘¯Ù ÏÎ„
ÌÈÈÒÂ È¯˘‡·] Á˙Ù „Â„Ï
È¯˘‡ ‰Ï [Á˙Ù ,È¯˘‡· ‰·
ÏÎ È¯˘‡ ‰· ÌÈÈÒÂ ˘È‡‰
‡Â‰„ È˘‡ ·¯„ÎÂ ,Â· ÈÒÂÁ
Â‰ÏÂÎ·„ ,ÔÏ ‡ÓÈÈ˜ ‡¯˙·
È˙Ù˘ È"È ÔÈÏÁ˙Ó ˙ÂÏÈÙ˙
‰ÓÏ .‰ÎÏ‰ ÔÎÂ .Á˙Ù˙
ÌÂÏ˘·‡ ˙˘¯Ù ‰ÎÓÒ
Ì‡˘ ,‚Â‚ÓÂ ‚Â‚ ˙˘¯ÙÏ
„·Ú ˘È Ì„‡ ÍÏ ¯Ó‡È
¯Ó‡ ‰Î .'ÏÂÎÂ Â·¯Ï „¯ÂÓ˘
,‰˙‡ ˙Ó ÈÎ Í˙È·Ï Âˆ È"È
‰ÈÁ˙ ‡ÏÂ ,‰Ê‰ ÌÏÂÚ·
‡Ï„ ÌÂ˘Ó ,‡·‰ ÌÏÂÚ·
¯Ó‡ .‰È·¯Â ‰È¯Ù· ˙˜ÒÚ
‡Ï„ ˘„˜‰ ÁÂ¯· È˙ÈÊÁ ‰ÈÏ
,‡ÈÏÚÓ ‡Ú¯Ê ÈÈÓ ˜ÈÙ
È¯Ó„ È˘·ÈÎ È„‰· ‰ÈÏ ¯Ó‡
È‡Ó ÍÏ ‰ÓÏ ‡ÓÏÚ
·ÈÒ .'ÏÂÎÂ „È·Ú ˙„˜ÙÈÓ„
„ÈÏÂ‡Â ‡È·‰ ‰ÈÚ˘È ˙·

.‰˜˘·¯Â ‰˘Ó

³
ÔÂ‡‚ ÌÈÒÈ ·¯

¯Ó‡‡ÈÓ ‡Â‰‰ ‰Ï
‡È¯Â¯· .‡È¯Â¯·Ï
Ô· ‡ÈÁ '¯ Ï˘ Â˙· ‡È‰
Â˙˘‡ ‰˙È‰ ‡È‰Â ÔÂÈ„¯˙
‡˜¯ÈÙ· '˙È‡Â ¯È‡Ó '¯ Ï˘

Ê"Ú ˙ÎÒÓ„ ‡Ó˜(יח (דף

'È‡Ó '¯„ Â‰˙È·„ ‡È¯Â¯·
ÔÂÈ„¯˙ Ô· ‰ÈÁ '¯„ 'È˙¯·
‰·¯‰ ‰„ÓÏ ¯·ÎÂ È‡Â‰
ÌÈÓÎÁ‰ ÈÙÏ ˙ÂÓÎÁ
'Ù· ÌÈÁÒÙ· ÔÈ¯Ó‡„Î

„ÈÓ˙(:סב ÓÂ‰(דף ‰ÈÏ ¯Ó‡
¯È‡Ó '¯„ Â‰˙È·„ ‡È¯Â¯·
ÔÂÈ„¯˙ Ô· ‰ÈÁ '¯„ 'È˙¯·
‰‡Ó ˙Ï˙ ‡¯Ó‚ ˙Â‰„
[‡˙˙ÚÓ˘] (ÈÚÓ˘Ó)
:‡˙Â·¯ ‰‡Ó ˙Ï˙Ó ‡ÓÂÈ·

‰ÓÏ˙˘¯Ù ‰ÎÓÒ
˙˘¯ÙÏ ÌÂÏ˘·‡
‚Â‚ÓÂ ‚Â‚ '˘¯Ù .‚Â‚ÓÂ ‚Â‚
ÔÂ˘‡¯‰ ¯ÂÓÊÓ‰ ‡Â‰
ÈÎÏÓ Â·ˆÈ˙È Â· ·Â˙Î˘

ı¯‡(à‰Ú¯ ˙Â·¯˙ ‰˘˜
¯˙ÂÈ Ì„‡ Ï˘ Â˙È· ÍÂ˙·
Ì˙‰Â ‚Â‚ÓÂ ‚Â‚ ˙ÓÁÏÓÓ
ÌÈÂ‚ Ï˘ Ô‰È„È‡ ÈÙÏ ˜¯Ù·

ג) דף ·‡ÌÈ(ע"ז „È˙ÚÏ 'ÈÒ¯‚
ÔÈ¯ÈÈ‚˙ÓÂ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡
Ô‰È˘‡¯· ÔÈÏÈÙ˙ ÔÈÁÈÓÂ
‰ÊÂÊÓÂ Ô‰È˙ÂÚÂ¯Ê· ÔÈÏÈÙ˙Â
ÔÈ‡Â¯˘ ÔÂÈÎ Ô‰ÈÁ˙Ù·
¯ÓÂ‡ ‚Â‚ÓÂ ‚Â‚ ˙ÓÁÏÓ
ÏÚ ÌÈ‡· Ì˙‡ ÈÓ ÏÚ Ì‰Ï

'‡˘ ÂÁÈ˘Ó ÏÚÂ (תהלים ‰'

·¯ÈÈ˙‡:ב) ‡ÏÂÎÂ 'Â‚Â ÂÓÈ˙Â¯ÒÂÓ ˙‡ ‰˜˙ '‡˘ ÂÏ ÍÏÂ‰Â ÂÈ˙Â¯ÒÂÓ ˜˙Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎ „ÈÓ ı¯‡ ÈÎÏÓ Â·ˆÈ˙È ['Â‚Â] ÌÈÂ‚ Â˘‚¯ ‰ÓÏ

(à.'á 'æ ìéòì 'éòå .úö÷ ïåøñç øëéð äô
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ההיכל. את  שחפה אבא רפואות.äîìù:אבי ספר íéîçø:שגנז åù÷áéù éãë.אביו עצמות ãåáëגירר åá âäð àìå åäæá òùø äéäù éôì
:óñëå áäæ úåèîá ïâåäë åàéöåäì åúøåá÷á.גיחון מי íéîéäסתם éøáãá çåìù éî(áì á).úåúùì íéî åàöîéå øåùà éëìî åàáé àìù éãë äîìå

ïåçéâ ìà åúåà íúãøåäå øîàðù íéìùåøéì êåîñ àåä ïè÷ ïéòî àìà àåä é"àá åàì àåääã ìåãâä øäðä ïåçéâ åäæ àìå(à à"î)ïðéîâøúîå
:àçåìéùì äéúé ïåúçúå.בניסן ניסן íéîéäעבר  éøáãá øîàðù åîë øãà åàùòå äðùä úà øáòì êìîð ïñéð íùì ùãçä ùã÷úðùî ã"ñ÷

(ì á)úåùòì (åäé÷æç) êìîä õòåéå
:éðùä ùãçá çñôä של שלשים ביום

ùãçäאדר. ùã÷úð àìù ô"òàå
:íéãò åàá àì ïééãòù בזכות התולה

éúåëæáעצמו. éì äùò åúìôúá øîåàù
øîàù åäé÷æç ïåâë(כøùà úà àð øëæ

êéðôì éúëìäúä(א)'åâå:.פרועהäìåâî
äìèéðù(ב):äìù äø÷ú.להנות הרוצה

:íéøçà ìùî.יהנהøåñéà ïéàå
:øáãá.כאלישעòùéìàá åðéöîù åîë

:äðäðù.להנות שלא ìùîוהרוצה
:íéøçà.יהנה àìאל øáãá ïéàå

:äàðù íåùî àìå çåø úåñâ íåùî
הרמתי. ìàåîùáכשמואל åðéöîù åîë

:úåðäì äöø àìù éúîøä שם כי
äéäåביתו. áéúë äéðéî ìéòì(לéãî

äôöîäå ìà úéá ááñå äðùá äðù
åúáåùúå äéì êéîñå ìàøùé úà èôùå
òãåé éðéà éëå åúéá íù éë äúîøä
àø÷ã úåîå÷î åäìåëà àìà åúéá íùù
êìåä äéäù íå÷î ìëù éà÷ äéðéî ìéòìã
úéá éùéîùú éìë ìë àùåð äéä íù
ïî úåðäì àìù åúééðç ìäàå åîò

:íéøçà.יפיה תפלה äéããá:בהוד
úåéðò:לעני. êøã.רגליו את יכוין

:åæ ìöà åæ ישרה רגל .ורגליהם
:ãçà ìâøë ïéàøð(מכאן מ הקורא

הפסיד. לא íãàëואילך àåä éøäù
äøåúáù úåéùøôä ìëî úçà àøå÷ù
ìåá÷ åì ùé ù"÷ éãé àöé àìù ô"òàå

:äøåúá ÷ñåòë øëù'È˙Ó.יטהìò
:åãö.בשכבך:äáéëù êøã.יעמוד

:êîå÷áå áéúëã.כדרכוäîé÷á åà
:êìäî åà äáéùéá åà äáéëùá åà

'îâ

 ìåãâ øúåé äúðåòá  ù" ÷  àøå÷ä
. äøåúá ÷ñåòäî'éôà äîéú

úáùã ÷"ô ïðéøîà àäã éîð äìôú
(.àé 'ã)ù"÷ì ïéá ïé÷éñôî åðà ïåâë

øúåé øîà÷ éëäã ì"éå .äìôúì ïéá
àìù úøçà íòô äøåúá ÷ñåòäî

ù"÷ úòùá אúòùá äøåúá ÷ñåòä ìáà .
éøééî àì ù"÷ א÷ñåô äìôúá 'éôàå ב:

øîàðù

 Ì„‡Ï ÂÏ ¯ÓÂ‡ ˙ÂÓÂÏÁ‰ ÏÚ· 'ÈÙ‡ ÔÁ ¯"‡
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ברכות דף י יום שני טז טבת תש"פ 

הגמרא מוכיחה שפרק א בתהילים ופרק ב' הם פרשה אחת, שהרי אמר רבי שמואל 
וסיים בה  כל פרשה שהיתה חביבה על דוד, פתח בה באשרי  יוחנן  בר נחמני אמר רבי 
באשרי, פתח באשרי דכתיב אשרי האיש בתחילת פרק א, וסיים באשרי דכתיב בסוף פרק 

ב אשרי כל חוסי בו, הרי שפרק א וב' הם פרשה אחת. 

· · ·
תפילה על הרשעים שימותו או שיחזרו בתשובה

הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי מאיר ]היו בריונים שהיו בשכנותו של רבי[ והוו קא 
מצערו ליה טובא ]והיו מצערים אותו הרבה[, הוה קא בעי רבי מאיר רחמי עלויהו כי היכי 

דלימותו ]היה מבקש רבי מאיר רחמים עליהם שהם ימותו[. 

כתיב  מי  חטאים',  'יתמו  דכתיב  דעתך משום  מאי  ]אשתו[:  דביתהו  ברוריא  ליה  אמרה 
חוטאים, חטאים כתיב, שיכלה יצר הרע, ולא שהחוטאים ימותו.

ועוד, שפיל לסיפיה דקרא – השפל עצמך לסוף המקרא, שהפסוק מסיים ואומר: 'ורשעים 
עוד אינם', כיון דיתמו חטאים ורשעים עוד אינם – וכי כיון שימותו החוטאים לא יהיו עוד 
בתשובה,  ]תבקש רחמים על הרשעים שיחזרו[  רשעים, אלא בעי רחמי עלויהו דלהדרו 

וזהו יתמו חטאים, ועל ידי זה 'ורשעים עוד אינם', שהרי יחזרו בתשובה. 

ואכן כך עשה רבי מאיר בעא רחמי עלויהו – ביקש רחמים עליהם והדרו - וחזרו בתשובה. 

ביאור הפסוק 'רני עקרה לא ילדה'
אמר לה ההוא צדוקי לברוריא: כתיב על כנסת ישראל 'רני עקרה לא ילדה', וקשה משום 

דלא ילדה, 'רני' - היא שמחה? 

אמרה ליה: שטיא ]שוטה[, שפיל לסיפיה דקרא ]תרד לסוף הפסוק[, דכתיב 'כי רבים בני 
שוממה מבני בעולה אמר ה'', הרי שיש לה ילדים. 

אלא אם יש לה ילדים מאי 'עקרה לא ילדה'? 

רני כנסת ישראל, שדומה לאשה עקרה, שלא ילדה בנים לגיהנם כותייכו ]כמוכם[, שהיא 
עקרה מבנים רשעים, ויש לה בנים צדיקים. 

מדוע כתוב בתהילים פרק העוסק במעשה אבשלום לפני המעשה של שאול
אמר ליה ההוא צדוקי לרבי אבהו: כתיב 'מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו', וכתיב 
'לדוד מכתם בברחו מפני שאול במערה' הי מעשה הוה ברישא ]איזה מעשה היה בתחילה[? 

מכדי ]הנה[ מעשה שאול הוה ברישא, לפני מעשה אבשלום, לכתוב ברישא, ולמה כתוב 
קודם מעשה אבשלום. 

לא  סמוכים  דדרשינן  אנן  לכו,  סמוכין קשיא  דרשיתון  דלא  אתון  אבהו:  רבי  ליה  אמר 
קשיא לן. 



18 | ביאיתהדףהנ / גמרא ופירושה

דאמר רבי יוחנן סמוכין מן התורה מנין, שנאמר: 'סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר', 
סמיכת הפסוקים עשוים באמת ויושר ולצורך. 

למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג, שאם יאמר לך אדם שירצה להכחיש את 
דברי הנביא ויאמר כלום יש עבד שמורד ברבו, וכיצד יתכן שהם ימרדו כל כך בה' ויבואו 
על ה' ועל משיחו, אף אתה אמור לו כלום יש בן שמורד באביו, אלא הוה, הכא נמי הוה. 

· · ·
על מי אמר שלמה 'פיה פתחה בחכמה'

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: מאי דכתיב 'פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על 
לשונה', כנגד מי אמר שלמה מקרא זה? 

לא אמרו שלמה אלא כנגד דוד אביו, שדר בחמשה עולמים ואמר שירה. 

עולם א' בו אמר דוד המלך שירה
דר במעי אמו, ואמר שירה.

שנאמר 'ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו', 'קרבי' על שם קרבי אמו שדר בתוכם. 

עולם ב' 
יצא לאויר העולם ונסתכל בכוכבים ומזלות, ואמר שירה.

שנאמר: 'ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו ברכו ה' כל צבאיו', וגו'.

עולם ג' 
ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה, ואמר שירה.

שנאמר: 'ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו'. 

מאי 'כל גמוליו'?

אמר רבי אבהו: שעשה לה דדים במקום בינה. 

טעמא מאי? 

אמר )רבי( ]רב[ יהודה: כדי שלא יסתכל במקום ערוה. 

רב מתנא אמר: כדי שלא יינק ממקום הטנופת. 

עולם ד' 
ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה.

שנאמר 'יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללויה'. 

עולם ה' 
נסתכל ביום המיתה ואמר שירה.

שנאמר 'ברכי נפשי את ה' ה' אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת'.
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מאי משמע דעל יום המיתה נאמר?

אמר רבה בר רב שילא: מסיפא דעניינא, דכתיב 'תסתיר פניך יבהלון תוסף רוחם יגועון' וגו'. 

ביאור הפסוק 'ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו'
רב שימי בר עוקבא, ואמרי לה מר עוקבא, הוה שכיח קמיה דרבי ]היה מצוי לפני רבי[ 
שמעון בן פזי, והוה מסדר אגדתא קמיה דרבי ]והיה מסדר 'אגדות' לפני רבי[ יהושע בן לוי. 

אמר ליה: מאי דכתיב 'ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו'? 

כיון שהוא חשב שהשאלה היא מדוע כתוב 'וכל קרבי', אמר ליה: בא וראה שלא כמדת 
הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם, 

מדת בשר ודם, צר צורה ]אדם מצייר ציור[ על גבי הכותל, ואינו יכול להטיל בה רוח 
ונשמה קרבים ובני מעים,

והקדוש ברוך הוא אינו כן, צר צורה בתוך צורה, ומטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים. 

והיינו דאמרה חנה 'אין קדוש כה' כי אין בלתך ואין צור כאלהינו', מאי 'אין צור כאלהינו', 
אין צייר כאלהינו. 

]ביאור הפסוק 'אין צור כאלקינו כי אין בלתך'[
מאי 'כי אין בלתך', אמר רבי יהודה בר מנסיא: אל תקרי 'כי אין בלתך', אלא אין לבלותך. 

שלא כמדת הקדוש ברוך הוא, מדת בשר ודם, 

מדת בשר ודם, מעשה ידיו מבלין אותו. והקדוש ברוך הוא, מבלה מעשיו. 

חמשה 'ברכי נפשי' כנגד מי אמרם דוד המלך
מי  כנגד  נפשי'  'ברכי  חמשה  הני  לך,  אמרתי[  כך  ]אני  אמינא  קא  הכי  אנא  ליה  אמר 

אמרן דוד?

לא אמרן אלא כנגד הקדוש ברוך הוא, וכנגד נשמה. 

מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם, אף נשמה מלאה את כל הגוף. 

מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, אף נשמה רואה ואינה נראית. 

מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כלו, אף נשמה זנה את כל הגוף. 

מה הקדוש ברוך הוא טהור, אף נשמה טהורה. 

מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים, אף נשמה יושבת בחדרי חדרים. 

יבא מי שיש בו חמשה דברים הללו, וישבח למי שיש בו חמשה דברים הללו. 

· · ·
ביאור הפסוק 'מי כהחכם ומי יודע פשר' ]מעשה בחזקיהו וישעיהו[
אמר רב המנונא: מאי דכתיב 'מי כהחכם ומי יודע פשר דבר'. 
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מי כהקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים בין חזקיהו לישעיהו. 

חזקיהו אמר: ליתי ]יבא[ ישעיהו גבאי ]אלי[, דהכי אשכחן ]שכך מצאנו[ באליהו דאזל 
]שהלך[ לגבי אחאב )שנאמר וילך אליהו להראות אל אחאב(. 

ישעיהו אמר: ליתי חזקיהו גבאי, דהכי אשכחן ביהורם בן אחאב, דאזל לגבי אלישע. 

ונמצא שחזקיהו וישעיהו לא הלכו זה לזה כי כל אחד אמר שהשני יבוא אליו, וממילא 
ישעיהו לא הוכיח את חזקיהו על שאינו נושא אשה. מה עשה הקדוש ברוך הוא, הביא 

יסורים על חזקיהו, ואמר לו לישעיהו, לך ובקר את החולה. 

שנאמר 'בימים ההם חלה חזקיהו למות, ויבא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו 
כה אמר ה' )צבאות(, צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה' וגו'. 

ישעיהו אומר לחזקיהו שהוא ימות בעולם הזה ובעולם הבא

אמר  כך  הבא,  לעולם  תחיה  ולא  הזה,  בעולם  אתה  מת  תחיה',  ולא  אתה  מת  'כי  מאי 
ישעיהו לחזקיהו. 

אמר ליה חזקיהו: מאי כולי האי ]מה הוא כל זה[, על מה עונשי כל כך חמור.

אמר ליה ישעיהו: משום דלא עסקת בפריה ורביה. 

אמר ליה חזקיהו: איני נושא אשה משום דחזאי לי ]שראיתי[ ברוח הקדש דנפקי מינאי 
בנין דלא מעלו ]שיוצאים ממני בנים לא טובים[. 

אמר ליה ישעיהו: בהדי כבשי דרחמנא ]בנסתרות של ה'[ למה לך? 

מאי דמפקדת איבעי לך למעבד ]מה שאתה מצווה אתה צריך לעשות[, ומה דניחא קמיה 
קודשא בריך הוא לעביד ]ומה שנוח לפני הקב"ה, שיעשה[. 

אמר ליה חזקיהו: השתא הב לי ברתך ]כעת תן לי את בתך[, אפשר דגרמא זכותא דידי 
ודידך ונפקי מנאי בנין דמעלו ]יתכן שתגרום הזכות שלי ושלך ויצאו ממני בנים טובים[. 

אמר ליה ישעיהו: כבר נגזרה עליך גזירה שתמות. 

חזקיהו אומר שאף שנגזרה גזירה שימות אינו מונע את עצמו מהרחמים

אמר ליה חזקיהו: ישעיהו בן אמוץ כלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא שהוא 
דוד המלך, אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים. 

]מקורות נוספים שאדם לא ימנע את עצמו מהרחמים גם כשכבר נגזרה גזירה[

אתמר נמי: רבי יוחנן ורבי )אליעזר( ]אלעזר[ דאמרי תרוייהו ]שאמרו שניהם[ אפילו חרב 
חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר 'הן יקטלני לו איחל'.

]עמוד ב[ אמר רבי חנן: אפילו בעל החלומות אומר לו לאדם למחר הוא מת, אל ימנע עצמו 

מן הרחמים.

שנאמר 'כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה כי את האלהים ירא'. 
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תפילת חזקיהו המלך
מיד 'ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה'' שיבריא מחוליו ושלא ימות. 

מאי 'קיר'? 

ביאור א' 
אמר רבי שמעון בן לקיש: מקירות לבו, שנאמר: 'מעי מעי אוחילה קירות לבי' וגו'. 

ביאור ב' 
רבי לוי אמר: על עסקי הקיר, אמר לפניו רבונו של עולם, ומה שונמית שלא עשתה אלא 

קיר אחת קטנה ]כפי שהגמרא תביא בהמשך[, החיית את בנה. 

אבי אבא ]שלמה המלך[ שחפה את ההיכל כולו בכסף ובזהב, על אחת כמה וכמה שתחיה 
אותי שאני בן בנו. 

המשך תפילת חזקיהו
ועוד אמר חזקיהו: 'זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והטוב בעיניך 

עשיתי'. 

מאי 'והטוב בעיניך עשיתי', אמר רב יהודה אמר רב: שסמך גאולה לתפלה. 

רבי לוי אמר: שגנז ספר רפואות, כדי שיבקשו רחמים מה'.

ששה דברים עשה חזקיהו
תנו רבנן: ששה דברים עשה חזקיהו המלך, על שלשה הודו לו ועל שלשה לא הודו לו. 

על שלשה הודו לו: 

גנז ספר רפואות, והודו לו. 

כתת נחש הנחשת, והודו לו. 

כבוד  נהג  ולא  ביזהו,  רשע  היה  שאביו  לפי  חבלים,  של  מטה  על  אביו  עצמות  גירר 
בקבורתו להוציאו כהוגן במטות זהב וכסף. והודו לו. 

ועל שלשה לא הודו לו:

סתם מי גיחון – מי שילוח, כדי שלא יבאו מלכי אשור וימצאו מים לשתות, ולא הודו לו.

קצץ דלתות היכל ושגרם למלך אשור, ולא הודו לו. 

עבר ניסן בניסן, ולא הודו לו. 

קושיא: כיצד עיבר חזקיהו את השנה לאחר שכבר נכנס חודש ניסן
ומי לית ליה לחזקיהו 'החדש הזה לכם ראש חדשים', זה ניסן, ואין אחר ניסן. 

תשובה: חזקיהו עיבר את השנה ביום ל' אדר וסבר שאפשר לעבר את השנה ביום ל' אדר 
אלא טעה בדשמואל, דאמר שמואל: אין מעברין את השנה ביום שלשים של אדר הואיל 
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וראוי לקובעו ניסן, וחזקיהו סבר: הואיל וראוי לא אמרינן, וכיון שבפועל לא קידשו את 
יום ל' אדר להיות א' ניסן, ממילא יש לו דין של חודש אדר, ואפשר לעבר בו את השנה.

בקשה בזכות עצמו או בזכות אחרים
אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרא: כל התולה בזכות עצמו - שאומר בתפילתו 'עשה 

לי בזכותי', תולין לו בזכות אחרים. 

וכל התולה בזכות אחרים, תולין לו בזכות עצמו. 

משה תלה בזכות אחרים, שנאמר 'זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך', תלו לו בזכות 
עצמו שנאמר 'ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית'. 

חזקיהו תלה בזכות עצמו, דכתיב 'זכר נא את אשר התהלכתי לפניך', תלו לו בזכות אחרים 
שנאמר 'וגנותי אל העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי'. 

והיינו דרבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי: מאי דכתיב 'הנה לשלום מר לי מר' 
אפילו בשעה ששיגר לו הקדוש ברוך הוא שלום, מר הוא לו, שתפילתו התקבלה אבל לא 

בזכות עצמו. 

· · ·
ביאור הפסוק אצל האשה השונמית שאמרה לבעלה 'נעשה נא עליית קיר קטנה' לאלישע הנביא 

שבא אליהם
נאמר בפסוק 'נעשה נא עליית קיר קטנה', רב ושמואל נחלקו בביאור הפסוק:

חד אמר עלייה פרועה ]מגולה ללא תקרה[ היתה, וקירוה. 

וחד אמר אכסדרה גדולה היתה, וחלקוה לשנים. 

ביאור הלשון 'קיר' לפי שני הביאורים
בשלמא למאן דאמר אכסדרה, היינו דכתיב 'קיר', שעשו קיר וחילקו את האכסדרה. 

אלא למאן דאמר עלייה, מאי 'קיר'?

שקירוה. 

ביאור הלשון 'עליית' לפי שני הביאורים
בשלמא למאן דאמר עלייה, היינו דכתיב 'עליית'. 

אלא למאן דאמר אכסדרה, מאי 'עליית'? 

מעולה שבבתים. 

ליהנות משל אחרים או לא ליהנות משל אחרים
בהמשך הפסוקים אצל האשה השונמית נאמר: 'ונשים לו שם מטה ושלחן וכסא ומנורה'. 

אמר אביי ואיתימא רבי יצחק: הרוצה להנות משל אחרים יהנה, כאלישע שנהנה משל 
אחרים. 
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ושאינו רוצה להנות משל אחרים אל יהנה, כשמואל הרמתי שלא רצה להנות משל אחרים.

שנאמר על שמואל הנביא 'ותשובתו הרמתה כי שם ביתו', ואמר רבי יוחנן מדוע כתוב 
'כי שם ביתו' הרי אנו יודעים ש'ביתו' ב'רמתה'. אלא מה שכתוב 'כי שם ביתו' נאמר 
על כל המקומות שמוזכרים שם בפסוקים, שכל מקום שהלך שם ביתו עמו, שהיה נושא 

עמו את אהל חנייתו ואת כלי תשמישי ביתו, שלא יהנה משל אחרים.

האשה מכרת באורחים יותר מהאיש
עוד נאמר באשה השונמית: 'ותאמר אל אישה, הנה נא ידעתי כי איש אלהים קדוש הוא'. 

אמר רבי יוסי ברבי חנינא: מכאן שהאשה מכרת באורחין יותר מן האיש. 

מהיכן ידע האשה השונמית שהאיש קדוש
קדוש הוא, מנא ידעה? 

רב ושמואל, חד אמר: שלא ראתה זבוב עובר על שולחנו.

וחד אמר: סדין של פשתן הציעה על מטתו, ולא ראתה קרי עליו.

הוא קדוש ומשרתו אינו קדוש
יוסי ברבי חנינא: הוא קדוש  'קדוש הוא', אמר רבי  עוד דורשת הגמרא ממה שנאמר 
ומשרתו אינו קדוש, )שנאמר( 'ויגש גיחזי להדפה', אמר רבי יוסי ברבי חנינא שאחזה בהוד 

יפיה - בדדיה.

המארח ת"ח בביתו ומהנהו מנכסיו
בהמשך הפסוקים מבואר שהאשה השונמית אמרה על האיש האלוקים שהוא 'עובר 
יעקב: כל המארח תלמיד  בן  יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר  עלינו תמיד', אמר רבי 
חכם בתוך ביתו ומהנהו מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו מקריב תמידין, ודבר זה רמוז 

במה שנאמר בפסוק 'תמיד'.

· · ·

תפילה במקום נמוך ולא במקום גבוה
גבוה  במקום  אדם  יעמוד  אל  יעקב:  בן  אליעזר  רבי  משום  חנינא  ברבי  יוסי  רבי  ואמר 

ויתפלל אלא במקום נמוך ויתפלל, שנאמר 'ממעמקים קראתיך ה''.

תניא נמי הכי: לא יעמוד אדם לא על גבי כסא, ולא על גבי שרפרף, ולא במקום גבוה 
ויתפלל, אלא במקום נמוך ויתפלל, לפי שאין גבהות לפני המקום, שנאמר 'ממעמקים קראתיך 

ה'', וכתיב 'תפלה לעני כי יעטוף'.

כיוון הרגליים בתפילה
ואמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב: המתפלל צריך שיכוין את רגליו 

זו אצל זו שנאמר: 'ורגליהם רגל ישרה'.
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איסור אכילה קודם התפילה

)אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן( ואמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב: 
מאי דכתיב 'לא תאכלו על הדם' לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם.

)איכא דאמרי( אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן אמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי 
אליעזר בן יעקב: כל האוכל ושותה ואחר כך מתפלל, עליו הכתוב אומר 'ואותי השלכת 
גויך אלא גאיך, אמר הקדוש ברוך הוא לאחר שנתגאה זה קבל  אל תקרי  גויך',  אחרי 

עליו מלכות שמים.

· · ·

הלכה בסוף זמן קריאת שמע

שנינו במשנה רבי יהושע אומר: עד שלש שעות. 

אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהושע.

· · ·
הוא כאדם שקורא אחת מכל  - שהרי  ואילך לא הפסיד  הקורא מכאן  שנינו במשנה 

הפרשיות שבתורה, ויש לו קבול שכר כעוסק בתורה.

רב חסדא: אחר ג' שעות אין אומר ברכות

אמר רב חסדא אמר מר עוקבא: ובלבד שלא יאמר יוצר אור.

קושיא מברייתא שאומר ברכות לאחר ג' שעות

מיתיבי, הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם שהוא קורא בתורה, אבל מברך הוא שתים 
לפניה ואחת לאחריה.

תיובתא דרב חסדא תיובתא. 

יש אומרים בשם רב חסדא: שאומר ברכות לאחר ג' שעות 

איכא דאמרי אמר רב חסדא אמר מר עוקבא: מאי לא הפסיד, שלא הפסיד ברכות. 

ראיה מבריתא שאומר ברכות לאחר ג' שעות

תניא נמי הכי: הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם שקורא בתורה, אבל מברך הוא שתים 
לפניה ואחת לאחריה. 

גודל מעלת ק"ש בזמנה

אמר רבי מני: גדול הקורא קריאת שמע בעונתה יותר מהעוסק בתורה, מדקתני הקורא 
מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה, מכלל דקורא בעונתה עדיף. 
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משנה

ק"ש בעמידה, בישיבה, בשכיבה או בהילוך
יעמוד,  ובבקר  שכיבה,  דרך  ויקרא,  צדו  על  יטה  אדם  כל  בערב  אומרים:  שמאי  בית 

שנאמר 'ובשכבך ובקומך'. 

ובית הלל אומרים: כל אדם קורא כדרכו, או בקימה, או בשכיבה, או בישיבה, או מהלך, 
שנאמר: 'ובלכתך בדרך'.

ובקומך', בשעה שבני אדם  'ובשכבך  ומבארים: אם כן למה נאמר  ומוסיפים בית הלל 
שוכבים ובשעה שבני אדם עומדים. 

מעשה ברבי טרפון שנהג כבית שמאי
אמר רבי טרפון: אני הייתי בא בדרך, והטתי לקרות כדברי בית שמאי, וסכנתי בעצמי 

מפני הלסטים. 

אמרו לו: כדי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל.
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òîù úàéø÷á áééç(.כה (סוכה

äåöîä ïî øåèô äåöîá ÷ñåòäã
נו:) ב"ק יד: Ô˙ÁÏ..(לקמן Ë¯Ù

,ãéøè äåöîá éîð àåäã â"òàå
éàã ,éàø÷ éøú äéì éëéøèöéà
åàì ïúçã ïåéë ,ãç áéúë äåä
àðéîà äåä ,àø÷á áéúë àéãäá
çøåè àìà áåúëä øèô àì
åà íéãéá äåöî úëàìî äùåòå
àåäù ïúç ìáà ,äåöîì êìäî
àìà ,÷ñåò åðéàå ìèáå áùåé
øèô àì ,äìéòá úáùçîá ãéøè
àøéúé àø÷î êëìä ,áåúëä
ãéøèã ,ù"÷î øåèôã ïðéòîùà

äìéòá úáùçîá(.כה ÈÎ.(סוכה
.Í¯„äøåçñ êøãá êìåä(שם).

.ÔÈ˜ÒÚ ‡Ï ÈÓìåëé êðéà éëå
íò äåöî êøã àø÷îá ìåìëì
,áéúë àîúñ êøã àäå ,úåùøä
øîà÷å ,äåöî êøã éîð òîùîå

úåø÷ì áééçéì àðîçø(שם).Ì‡
.ÔÎáåúëì ,éà÷ éîð äåöî êøãáã

êøãá úëìá(שם)..„È¯Ë È‡‰
,äìéòá úáùçîá ãåøè åáì
íåùî àø÷ äéøèô éë àøáúñîå
÷åñòì ìåëé åðéàã äéøèô àãøéè

íéðùáãçàë(שם).‡Ï È‡‰Â
.„È¯Ëãéøè àì äðîìà ñðåë

ïäéúù úà íéé÷ì ìåëéå(שם).È‡
.‡„¯Ë ÌÂ˘Óêéøôã éàä

éôì åúøèåô åúãøèã äéì òîùî
êëìäå ,åáì úà ïéåëì ìåëé åðéàù
ãåøèã åúðéôñ äòáè åìéôà

øèôéì åøòöá(שם).È¯‰˘
.¯‡Ù Ì‰· ¯Ó‡øá åàì ìáàå

äàøî øàôúîùëå àåä øàô
ìáà åðéàù åîöòá(שם)ìáàã :åà

ïéàå åùàøå åðø÷ øôòá ììåòî
ïéìéôúì øàô äæ(:ו .(כתובות

.‰ÂˆÓ„ ‡„¯Ë „È¯Ë Ì˙‰
áééçéî àìã àø÷ ïðéòîùàå
äåöî úáùçîî åúòã øéñäì
,åéìò äàáä åæ ìéáùá äðåùàø
åáì ïúéå äðåùàøá ÷åñòé àìà

øáãá é÷á úåéäì(שם .(סוכה
.˙Â˘¯„ ‡„¯Ë „È¯Ë ‡Î‰
úåìáà âåäðì áééç àåäù ô"òàù
úåàøäì äëéñå äöéçø äìéòð ìù
øòèöäì áééç åðéà ,åúî ãåáë

ÔÈ¯Â˜Â..(שם) ÔÈ·˘ÂÈ ÔÈ¯Â˜Â ÔÈ„ÓÂÚåäééçøåà éë àìà í÷éîì êéøö àì ïéáùåé ,áúéîì êéøö àì ïéãîåò(יא סי' ויטרי Ì˘Ó.(מחזור
.‰È‡¯äéîúá(.כח .(סוכה

³̇
ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ

‰ÎÈ‡א. ‰Ê ÏÚ ‰È‡¯ ÍÈ¯ˆ ÈÎÂ
˘"·Î ‰˘Ú Ì‡˘ ‰"·Î ‰ÎÏ‰„

.ÌÂÏÎ ‡ÏÂ ‰˘Ú ‡Ï.â äëåñ 'ñåú
.øîàã ä"ã.בÂ„ÂÓ ÈÓ ‰"·„

ÔÈ„ÓÂÚÂ ÔÈËÂÓ ‰˙Â¯˜Ï ÔÈÏÂÎÈ˘
ÛÒÂÈ ·¯Â ,˜ÏÂÁÎ ‰‡¯ ÂÈ‡Â
ÌÂÏÎ ‡ÏÂ ‰˘Ú ‡Ï ‰"Ù‡„ ¯Ó‡

.‰‡È¯˜ È„È ‡ˆÈ ‡ÏÂ.ù"àøä 'ñåú
˜ÌÈÈ.ג. ‡Ï ‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó 'ÈÙ‡„ ,ÍÈÓÈÓ ‰ÎÂÒ ˙ÂˆÓ ˙ÓÈÈ˜ ‡Ï È¯Ó‡˜Â.íù 'ñåú.דÓ˘ ˙È·„Ó.‰"·Ï ÚÓ˘ È‡.íù.ה‡ÎÈ‡[„]

.˙Â¯˜ÏÓ ÚÓÈÂ ˙ÂË‰Ï ÏÎÂÈ ‡Ï˘ ÌÈÓÚÙÏ ˘ÁÈÓÏ.ù"àøä 'ñåú.ו‡˙ÈÈ¯Â‡„‡ ‰Ï ÈÓ˜ÂÓ ˘"·Â ,Ô·¯„Ó ÌÈ¯ÈÓÁÓ ‰"·„ ‡ÎÈ‰[„]
.‡˙ÈÈ¯Â‡„ 'ÈÙ‡ Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ˘"· È¯·„Î ‰˘Ú Ì‡ ,ÔÈ¯Ê‚ ‡ÏÂ.íù 'ñåú.זÔ‰· ÌÈ¯ˆ˜Ó˘ ˙ÂÎ¯· ,'È˜¯Ù· ‡˙ÙÒÂ˙· ‡È˙„

.‡˙ÙÒÂ˙· ‰¯ÈÎÊ‰ÏÓ ÚÂÓ 'È‰ ‡Ï ‰˘Ó· ‰¯ÎÊ˘ [ÏÈ·˘·Â] ,'ÂÎÂ ˙ÂˆÓ ÏÚÂ ˙Â¯ÈÙ‰ ÏÚ Í¯·Ó‰.èé ù"÷ æ"åà.ח.ÁÒÙ· Â·ÈÎ˘‰· ÔÈËÂÈÙ ÌÈÊÁ‰ ÛÈÒÂ‰Ï Â‚‰ È¯‰˘.à"áùø.ט.ÈÙË ‰ÎÂ¯‡ Â·ÈÎ˘‰ ‰¯ÊÁÂ.é"÷åîð.י˙Ó‡ ‰¯ÊÁÂ ,Â·ÈÎ˘‰Ó ¯˙ÂÈ ‰¯ˆ˜ ÂÊ˘ È¯‰
.‰ÎÂ¯‡ Â·ÈÎ˘‰Â ‰¯ˆ˜ ‰ÂÓ‡Â.à"áùø.‰· ¯ˆ˜Ï È‡˘¯ ÂÈ‡Â ‰ÂÓ‡Â ˙Ó‡ ÂÈÈ‰ ‰ÎÂ¯‡„ 'ÈÙ˘ È"˘¯ÈÙ ÏÚ [‰˘˜Â].ù"àøä 'ñåú.יא.‰¯ˆ˜ ‡ÈÂ‰ ˙ÈˆÈˆ ˙˘¯Ù ¯ÓÂ‡ ÂÈ‡˘ÎÂ ‰ÎÂ¯‡ ÈÂ‰ ˙ÈˆÈˆ ˙˘¯Ù ¯ÓÂ‡˘Î ,‰˜˙ ˙ÂÚ·ËÓ È˙˘· ÈÎ.íù.יב.ÔÈ· Â˘Â¯ÈÙ˘

.é"÷åîð.יג.‡˙ÙÒÂ˙· ˙ÂÈÂ˘‰ ˙Â¯ˆ˜ ˙ÂÎ¯·‡ È‡˜Â ,'ÂÎÂ ¯ˆ˜Ï È‡˘¯ ÂÈ‡ ÍÈ¯‡‰Ï Â¯Ó‡˘ ÌÂ˜Ó· ÈÓ ‡˙ ‰¯ˆ˜ ˙Á‡Â ‰ÎÂ¯‡ ˙Á‡ ‡˙„ ·‚‡Â.ù"àøä 'ñåú

³
Ï‡Á ÂÈ·¯

ÔÈ¯Â˜„ Â‰ÈÓÚË È˘¯ÙÓ ÏÏ‰ ˙È·
ÔÈÎÏ‰Ó ÔÈ· ÔÈËÓ ÔÈ· ÔÈ·˘ÂÈ ÔÈ·

,Í¯„·È‡‰Â ,Í¯„· Í˙ÎÏ·Â '˘
Í„ÓÏÏ ,ÍÓÂ˜·Â Í·Î˘· '˙Î„
,ÌÈÓÚÙ ˘"˜ ‡Â¯˜Ï Ì„‡ ·ÈÈÁ˘
˘"˜ ‡Â‰Â ‰·ÈÎ˘ ˙Ú˘· ˙Á‡
È· Í¯„˘ ‰Ú˘· ˙Á‡Â ˙È·¯ÚÏ˘
‡Â‰ ‰ÊÂ ‰È˘‰ ÔÓ ÔÈ„ÓÂÚ Ì„‡
˘"·Â .˙È¯Á˘Ï˘ [ÚÓ˘] ˙È¯˜
‰Ï ˜ÈÙÓ ÏÏ‰ ˙È·„ ‡¯˜ È‡‰
‰ÂˆÓ·˜ÒÂÚÏË¯Ù Í¯„· Í˙ÎÏ·Â
˙ÎÏ· ·È˙Î ‡Ï„Ó ˜ÈÈ„Â ,¯ÂËÙ˘
Í„È„ Í˙ÎÏ· ,Í˙ÎÏ· ‡Ï‡
.‰ÈÓ ÚÓ˘ ÍÏ‰Ó ˙·ÈÈÁÈÓ
ÔÈ· È‡˙„ ÏÏ‰ ˙È·Î ÔÏ ‡ÓÈÈ˜Â
ÔÈ· ÔÈËÓ ÔÈ· ÔÈ·˘ÂÈ ÔÈ· ÔÈ„ÓÂÚ
ÔÈ˜ÒÂÚ ÔÈ· Í¯„· ÔÈÎÏ‰Ó
ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÔÈ¯Â˜ Ô˙Î‡ÏÓ·
·¯ ¯Ó‡„ ‡‰Â .‰·ÂÁ È„È ÔÈ‡ˆÂÈÂ
Í··Ï ÏÚ „Ú ‡Ó˜„ ÔÈ˜¯Ù·‰„Â‰È
,·˘ÂÈ ‰È‰ Ì‡˘ ‡Ï ,‰„ÈÓÚ·
Ì‡˘ ‡Ï‡ ,„ÓÂÚÓ ‡¯Â˜Â „ÓÂÚ
„Ú ‡¯Â˜Â „ÓÂÚ Í¯„· ÍÏ‰Ó ‰È‰
‡¯Â˜ ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓÂ ,Í··Ï ÏÚ

.ÍÏ‰Ó ‡Â‰˘Î
˘Â¯ÈÙ ‰Î¯· ÍÓÒÓ„‚Î

,ÌÈ˙ÈÁ˘Ó‰ÌÈÁÏ‚Ó‰ Ì‰
Ï„‚Ó ‰Ê Ì„‚Î Ì˜Ê ÌÈ˙ÈÁ˘Ó‰
ÛÂÏÈÁ ‰˘ÂÚ ‰Ê ¯ÓÂÏÎ ,Â˜Ê
ÍÎ ,Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÂÁ ‡ˆÓÂ Ì‰È˘ÚÓ
ÔÂÙ¯Ë È·¯ ¯Ó‡ .Û˜Ê ‰ÊÂ ‰Ë‰ ‰Ê

ÈÈ‰ È‡È˙ÈË‰Â Í¯„· ‡· È˙
È˙ÎÈÒÂ È‡Ó˘ ˙È· È¯·„Î ˙Â¯˜Ï
Ô‰Î ¯· ‡· '¯ '˘Â¯È .'ÏÂÎÂ ÈÓˆÚ
ÍÏ Ú„˙ ÈÊÙ Ô· ‰„Â‰È '¯ Ì˘·
È¯·„Ó ÔÈ¯ÂÓÁ ÔÈ¯ÙÂÒ È¯·„˘
‡Ï ÂÏ‡ ÔÂÙ¯Ë '¯ È¯‰˘ ,‰¯Â˙
ÌÂ˘ÓÂ ,Â‡Ï· ¯·ÂÚ ‰È‰ ÏÏÎ ‡¯˜
·ÈÈÁ˙ ÏÏ‰ ˙È· È¯·„ ÏÚ ¯·Ú˘
˙ÈÈ‰ È‡„Î ÂÏ Â¯Ó‡ ÍÎ˘ ,‰˙ÈÓ
È¯·„ ÏÚ ˙¯·Ú˘ ÍÓˆÚ· ·ÂÁÏ
¯„‚ ı¯ÙÂ '˙Î˘ ÏÚ ,ÏÏ‰ ˙È·
¯Á‡ ‡˜ÈÒ‡Â .˘Á ÂÎ˘È

.‰·È· ÏÂ˜ ˙· ‰˙È˘.'È˙Ó
¯Á˘·.³

ÔÂ‡‚ ÌÈÒÈ ·¯
‡‰Â¯Ó‡ ‡„·Ê ¯· ‡·‡ ·¯ ¯Ó‡

'ÂˆÓ ÏÎ· ·ÈÈÁ Ï·‡ ·¯
ÔÈÏÈÙ˙‰ ÔÓ ıÂÁ ‰¯Â˙· 'Â¯ÂÓ‡‰
ÂÏ‡Â 'Ù· ¯‡Ù Ô‰· ¯Ó‡˘ ÈÙÓ

„ÚÂÓ· ÔÈÁÏ‚Ó(דט"ו)Ï·‡ 'ÈÒ¯‚
‰ÈÏ ¯Ó‡˜„Ó ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ‰Ï ¯ÂÒ‡

Ï‡˜ÊÁÈÏ 'ÓÁ¯(כד Í¯‡Ù(יחזקאל
‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ„ ÏÏÎÓ ÍÈÏÚ ˘Â·Á

˙˜ÊÁ ˜¯Ù ÛÂÒ·Â È¯ÈÒ‡ דף (ב"ב

˘È˙ÁÓס) ˘‡¯ ÏÚ ÔÈ˘¯„ ÍÎ
ˆÈ '¯ ¯Ó‡‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ‰Ê ˜Á

·¯ ‰ÈÈÓ ‡Ú· ÌÈ˙Á ˘‡¯·˘
‰ÈÏ ¯Ó‡ ‰ÈÏ ÁÓ ‡ÎÈ‰ ‡ÙÙ

¯Ó‡˘ ÔÈÏÈÙ˙ ÌÂ˜Ó·(סא (ישעיה

¯‡Ù Ì‰Ï ˙˙Ï ÔÂÈˆ ÈÏ·‡Ï ÌÂ˘Ï
ÔÈÏÈÙ˙‰˘ Â„ÓÏ ÔÎÈÓ ¯Ù‡ ˙Á˙

:¯‡Ù Ô‰· ¯Ó‡
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רע ובורא שלום עושה חשך ובורא אור êãéà.(ג)יוצר ùøôî äéî÷ì

é÷åñô éøçàì àéäù ïéðîä ïî äðéà çáúùéã äëøá åìéàã àéä éàî
íà òîù úàéø÷ ïîæ íãå÷ äúåà íéøîåàå ììä úëøá åîë äøîæã

:åöøé.'קאמרי äùåòכדכתיב êùç àøåáå øåà øöåé àø÷á áéúë
:òø àøåáå íåìù נפטר שכבר

רבה. úëøáבאהבה ïéòî äá ùéù
ãîììå ãåîìì åðáìá ïúå äøåúä

ùòìå øåîùìéøáã ìë úà íéé÷ìå úå
:êðåöø é÷ç íãîìúå êúøåú ãåîìú

ïåâëמדרש. àø÷îì áåø÷ àåä
éùøãî íäù éøôñå àøôñå àúìéëî

:úåàø÷î(לברך.ט צריך אין  לגמרא
éëäå øîà÷ äáø äáäà íãå÷ åìéôà

éðù çñôá àúìéî çëåî(לגמרא :י אף
לברך. äøåúäצריך ø÷éò àåäù

åðééä àøîâ .äàöåé äàøåä åðîîù
úåéðùî éöåøéúå äðùî éîòè úøáñ
:àøñçî éøåñçå åæ úà åæ úåøúåñä

äøåúä:ומברך. úëøá יוחנן ור'
הכי. בה êåøááמסיים äçéúô éòáã

:êåøáá äîéúçå'ה נא הערב
íäáאלהינו. ÷åñòì åðéìò åáøòé

:äáäàî המלמד ה' אתה ברוך
ישראל  לעמו àìåתורה .ïðéñøâ

éðãîì ïðéñøâ(כäëøá åæ ïéàù êé÷ç
äù÷á ïåùì àìà øáòù ìò äàãåäå

äøîà éë ãåãå(èé÷ íéìäúá)íùì àì
éëäå äù÷á ïåùìá àìà äøîà äëøá
:êé÷ç éðãîì êåøá äúàù 'ä øîà÷

שבברכות. מעולה היא äøåúäוזו
ñåìé÷å íå÷îì äàãåä äá ùéù éôì

:ìàøùéìå äøåúì התם ñîá'.תנן
:ãéîú.הממונה להם àåäåאמר

àîåéá 'éàãë íéðäëä ïâñ(לïâñ åðééä
äðåîî åðééä(:åè íù é"ùøéôá): ברכו

אחת. ïîåברכה àéä éàî ùøôî ïî÷ì
øãñî íúäã àéä ù"÷ éðôìù úåëøáä
øîà÷å øçùä úãåáò øãñ äéìåëì
ùáëä â"ò íéøáàä åøãñù øçàìã
úéæâä úëùìì íäì åàáå åãøé íåçìîå
íäì øîà éðú øãäå òîù úà úåø÷ì
åëøá íäå úçà äëøá åëøá äðåîîä

:úåøáãä úøùò åàø÷å את וברכו
íòä:העם. íò.ועבודהìéáùá

äéøçà ïéëøáî åéä åùòù äãåáòä
ìàøùé êîò úãåáò åðéäìà 'ä äöø
ïåöøá ìá÷ú íúìôúå ìàøùé éùàå
ìàøùé åîò úãåáò ìá÷îä êåøá
äàøéá êãáì êúåàù éîð éà .ïåöøá

:ãåáòð.כהנים úàוברכת êøáì
íäì äéä àì äìôú øàùáå .íòä
òéâä àì òîù úàéø÷ ïîæ óàå éàðô

àîåé úëñîá øîàãë(á"ò æì óã)
øîùî éùðà íò òîù úà àøå÷ä
éùðàù éôì àöé àì ãîòî éùðà íòå

:'åë ïéîéã÷î øîùî ברכה מוסיפין
äì:אחת. ùøôî äéî÷ì למשמר

íåéáהיוצא. úåôìçúî úåøîùîäù
äëåñ úëñîá ïðéøîàãë úáùä

(:åð 'ã)ãéîú äùåò àöåéä øîùî
ñðëðä øîùîå ïéôñåîå øçù ìù
:ïéëéæáå íéáøòä ïéá ìù ãéîú äùåò

אחת. ברכה ïîמאי åæéà àùéø éðú÷ã
:øîåà àåä úåëøáä בפירוש לאו

øîàù.אתמר  ì"ø éôî òîù àì
:øåà øöåé úçà äëøá éàî ùåøéôá.אומרת úçà:זאת äëøá åëøá éðú÷ã.זו את זו מעכבות אין äéðùäברכות úà êøéá àìå úçàä úà êøéá

äëøá êäã ì"øì ì"ñã à÷éøæ 'ø òîù àëäîå .åæ àìá úìòåî åæ ïéàù øîåì úáëòî äúøáç ïéàå êøéáù àéääá åúáåç éãé àäéî à÷ôð
:àéä øåà øöåé úçà.אמרי הוו אור יוצר בשלמא אמרת ïåéëãאי ïëù ìë øîåì éåàø äìéìá óàù àðîæ äéì àèîã â"òàå äáø äáäà àìå

:åæ úà åæ úåáëòî ïéà úåëøá äðéî òîù øîà÷ã åðééä äì éøîà àì åúå øåà øöåé àìà éøîà àì ä"ôàå àðîæ àéèî éàãå øåà øöåé éøîàã
àìà

 ïðáøå.' åëå íìåò  úáäà éøîàåðé÷ú êëìä אúéøçùá øîåì
íìåò úáäà úéáøòáå äáø äáäà א: øáëù øèôð

. äáø äáäàá'éøîàã àä ùé éîìùåøéá .åäìåëì åäðéøîéð êëìä ãò
ãîìù øúìàì ùåøéô øúà ìò äðùù àåäå äáø äáäàá øèôð øáëù

'ø áøäì ìàùðå .íå÷î åúåàá ãéî
ãéî ïéãîåì åðà ïéàù åðà ïåâë ÷çöé
ïéãåøè åðàù øçùä úìôú øçàì
òöîà ãò ãåîì àìá êë íéëìåäå
ïéëøáî åðà ïéà éàîà øúåé åà íåéä
åðàùë úøçà íòô äøåúä úëøá
àìã é"ø áéùäå .ãåîìì ïéìéçúî
'øîâå ìéàåä éîìùåøé åúåàë ïì àîéé÷
øúìàì êéøö ïéàå åøîà àì åðìù
éîìùåøéä éôì 'éôà ãåòå .ãåîìì
äëøá ø÷éò éåä àìã äáø äáäà à÷åã
äáø äáäà ø÷éòã äøåúä úëøáì

øèôð(ד) åðéà àéä ìéáùáå ï÷úð ù"÷ì
ãéî ãåîìé íà àìà äøåúä úëøáî
ìáà .úòãä çñéä äùòé àì íâå
÷åñòì úëøáå åðá øçá øùà úëøá
úëøáì ø÷éò ïäù äøåú éøáãá

íåéä ìë úøèåô äøåúä בéàî ú"àå .
ìë ìò êøáì êéøöù äëåñî àðù
ì"éå .äëåñá áùéì äãåòñå äãåòñ
ìëã åúòã ùàééî åðéàù äøåú éðàùã
áéúëã ãåîìì áééåçî íãà äòù
áùåé åîë éåäå äìéìå íîåé åá úéâäå
äìéëà ìáà .÷ñôä àìá íåéä ìë
éðôî ú"àå .äòåá÷ äòù ùé äëåñá
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äëøá åæ ïéàù êé÷ç éðãîì וäù÷á àìà
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 ÏÎ‰ ÔÈ¯˜Â Ú¯ ·È˙Î(àÈÓ ‡Î‰ ‡ÈÏÚÓ ‡˘ÈÏ

 ‡·¯  ̄ Ó‡ ‡Ï‡ ‡ÈÏÚÓ ‡˘ÈÏ ‰‚Â ‡ÓÈÏ
(á‡ ‰ÏÈÏ ˙„ÓÂ ‰ÏÈÏ· ÌÂÈ ˙„Ó ¯ÈÎÊ‰Ï È„Î

 ̄ ˆÂÈ  ÔÈ¯Ó‡„Î ÌÂÈ· ‰ÏÈÏ ˙„Ó ‡ÓÏ˘· ÌÂÈ·
ÈÎÈ‰ ‰ÏÈÏ·  ÌÂÈ ˙„Ó ‡Ï‡ Í˘Á ‡¯Â·Â  ̄ Â‡
 Í˘Á ÈÙÓ ¯Â‡  ÏÏÂ‚ ÈÈ·‡  ̄ Ó‡ ‰Ï ˙ÁÎ˘Ó
‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡  ‡È‰ È‡Ó Í„È‡Â  ̄ Â‡ ÈÙÓ Í˘ÁÂ
È·¯ ‰ÈÏ  È¯Â‡  ÔÎÂ  ‰·¯ ‰·‰‡ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡

¯ÊÚÏ‡(âÈÓ ‡È˙ ‰·¯ ‰·‰‡ ‰È¯· ˙„Ù '¯Ï
ÈÎ‰· ‰·‰‡ ‡Ï‡ ÌÏÂÚ ˙·‰‡  ÌÈ¯ÓÂ‡  ÔÈ‡

 ̄ ÓÂ‡ ‡Â‰  ÔÎÂ ÌÏÂÚ ˙·‰‡ È¯Ó‡ Ô·¯Â ‰·¯
2 „ÒÁ  ÍÈ˙Î˘Ó  ÔÎ ÏÚ ÍÈ˙·‰‡ ÌÏÂÚ ˙·‰‡Â

Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡  ‰„Â‰È ¯"‡‚ „Ú ˙Â˘Ï ÌÈÎ˘‰
˘"˜ ‡¯˜˘Ó Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ ˘"˜ ‡¯˜ ‡Ï˘
 ·¯ ¯Ó‡ ‰·¯ ‰·‰‡· ¯ËÙ ¯·Î˘ Í¯·Ï ˆ"‡
 Í¯·Ï ˆ"‡ ˘¯„ÓÏÂ Í¯·Ï  ÍÈ¯ˆ ‡¯˜ÓÏ ‡Â‰
 Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ ˘¯„ÓÏÂ ‡¯˜ÓÏ ¯Ó‡  ̄ ÊÚÏ‡ '¯Â
 ‰˘ÓÏ Û‡ ¯Ó‡ ÔÁÂÈ '¯Â  Í¯·Ï ˆ"‡ ‰˘ÓÏ
[Í¯·Ï  ̂ "‡ „ÂÓÏ˙Ï  Ï·‡] Í¯·Ï  ÍÈ¯ˆ ÈÓ

¯Ó‡ ‡·¯Â„ Í¯·Ï (Â ¯ÂÊÁÏ) ÍÈ¯ˆ „ÂÓÏ˙Ï Û‡
(ã ‰Â‰  ÔÈ‡È‚Ò  ÔÈÓÈÊ È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁ ·¯ ¯Ó‡„

È·„ ‡¯ÙÒ·  ÔÈ˜¯Ù ÈÈÂ˙Ï ·¯„ ‰ÈÓ˜ ‡ÓÈ‡˜
ÔÏ  È˙ÓÂ ÍÈ¯·Â  ‰È„È È˘Ó ‡˜Â ÌÈ„˜Ó ‰Â‰ ·¯
 Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ¯"‡ Í¯·Ó È‡Ó .ÔÈ˜¯Ù

 ÂÂˆÂ  ÂÈ˙ÂˆÓ· Â˘„˜ ¯˘‡$ · ˜ÂÒÚÏÈ¯·„
 ÈÎ‰ ‰· ÌÈÈÒÓ ÔÁÂÈ ' ̄ Â ‰¯Â˙(ä'‰  ‡ ·¯Ú‰

 ÍÓÚ ˙ÂÈÙÈÙ·Â  ÂÈÙ· Í˙¯Â˙ È¯·„ ˙‡ ÂÈ‰Ï‡
È‡ˆ‡ˆÂ ÂÈ‡ˆ‡ˆÂ  ÂÁ‡ ‰È‰Â Ï‡¯˘È  ̇ È·

ÍÓ˘ ÈÚ„ÂÈ ÂÏÎ Ï‡¯˘È ˙È· ÍÓÚ$È˜ÒÂÚÂ
ÂÓÚÏ ‰¯Â˙ „ÓÏÓ‰ '‰ ‰˙‡ ÍÂ¯· Í˙¯Â˙
 ÏÎÓ Â· ¯Á· ¯˘‡ ¯Ó‡ ‡ÂÓ‰ ·¯Â Ï‡¯˘È
'‰ ‰˙‡ ÍÂ¯· Â˙¯Â˙ ˙‡ ÂÏ  Ô˙Â ÌÈÓÚ‰

‰¯Â˙‰ Ô˙Â(å ‰ÏÂÚÓ ‡È‰  ÂÊ ‡ÂÓ‰ ·¯ ¯Ó‡
˙ÂÎ¯··˘$‰Ô˙ : Â‰ÏÂÎÏ Â‰È¯ÓÈÏ ÍÎÏ‰

Ì˙‰(æÂ ̇ Á‡ ‰Î¯·  ÂÎ¯· ‰ÂÓÓ‰ Ì‰Ï  ̄ Ó‡
 ‰È‰Â  ÚÓ˘ ˙Â¯·„‰ ˙¯˘Ú Â‡¯˜Â  ÂÎ¯· Ì‰Â
 ̇ ÂÎ¯· '‚ ÌÚ‰ ˙‡ ÂÎ¯·Â  ̄ Ó‡ÈÂ ÚÂÓ˘ Ì‡
 ̇ ·˘·Â ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰„Â·ÚÂ ·ÈˆÈÂ ˙Ó‡
 ‰Î¯· È‡Ó ‡ˆÂÈ‰  ̄ Ó˘ÓÏ ˙Á‡  ‰Î¯·  ÔÈÙÈÒÂÓ
 ‡·‡ ¯· ÈÒÂÈ '¯Â ‡·‡ È·¯„ ‡‰ ÈÎ ˙Á‡
 ‰Î¯· È‡Ó Â‰ÈÈÓ  ÂÚ· ‡¯˙‡ ‡Â‰‰Ï ÂÚÏ˜‡
 ·¯Ï Â‰ÂÏÈÈ˘  Â˙‡Â  Â‰ÈÈ„È· ‰Â‰ ‡Ï ˙Á‡
 ·¯Ï  Â‰ÂÏÈÈ˘  Â˙‡ ‰È„È· ‰Â‰ ‡Ï ‰˙Ó
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˘È˜Ï  Ô· ÔÂÚÓ˘ ' ̄ ¯Ó‡  ÈÓ‡ ¯"‡ ‡˜È¯Ê '¯ ¯Ó‡„ ¯Ó˙‡ ‡ÏÏÎÓ ‡Ï‡
 ̄ Â‡ ¯ˆÂÈ ‡ÓÏ˘· ˙¯Ó‡ È‡ ÂÊ ˙‡ ÂÊ ˙Â·ÎÚÓ ÔÈ‡ ˙ÂÎ¯· ˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê
 ‰·¯ ‰·‰‡  È¯Ó‡ ‡˜ ‡Ï„ ÂÊ ˙‡ ÂÊ ˙Â·ÎÚÓ  ÔÈ‡ ˙ÂÎ¯·„  ÂÈÈ‰ È¯Ó‡  ÂÂ‰

 ‡Ï‡

 Ò"˘‰  ̇ ¯ÂÒÓ
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,[ð"ùå :àé(ב.áé ïî÷ì]
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ì"öë],מ) àøîéî](נì"ö]

ïçìùä êåøò .íéøáéà úøè÷ä
,[à 'éòñ çë÷ 'éñ ç"åà

 ËÙ˘Ó  ÔÈÚ
 ‰ÂˆÓ ¯

„‡úåëìäî à"ô 'ééî
ò"ùåè å äëìä ù"÷
:à óéòñ èð ïîéñ ç"åà

‰·èé ïéùò âîñ íù 'ééî
ñ ïîéñ ç"åà ò"åù øåè

:à óéòñ
Â‚úåëìäî æ"ô 'ééî

øåè é äëìä äìôú
:æ óéòñ æî ïîéñ ç"åà ò"åù

Ê„íù ò"ùåè íù 'ééî
:á óéòñ

Á‰íù ò"ùåè íù 'ééî
:ä óéòñ

ËÂúåëìäî å"ô 'ééî
:ã äëìä ïéãéîú

³
 ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙

.1KWg `xFaE xF` xvFi¥¥Ÿ¤
ip` rx `xFaE mFlW dUrŸ¤¨¥¨£¦

:dN` lk dUr ii§¨Ÿ¤¨¥¤
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Ó‚‡ÓÈÏÂ:øöåé'(א)
Ì˘àøåáå(ב) íåìù˙‡

ÏÎ‰:áéúëãë ïðéøîà à÷ éî
È"˘¯'åëå (ג) øöåé ä"ã

ÏÎ‰ ˙‡ ‡¯Â·Âäéî÷ì
:ùøôî(ד)'ÒÂ˙øáëù ä"ã

ï÷úð ù"÷ì 'åëå‰ÏÈ·˘·Â
:÷çîð àéä úáéúå ì"öë åðéà

Î¯·„:íéðäë³˙·‡"„(ה)
 Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚

'Ó‚·.'ÂÎ  ̃ ÂÒÚÏó"éøá
:ú"ã ìò àñøéâä

Ì˘.'ÂÎ È˜ÒÂÚÂó"éøá
êúøåú éãîåìå àñøéâä

:äîùìÌ˘.'ÂÎ ÍÎÏ‰
øîà àñøéâä ù"àøäå ó"éøá

:êëìä ô"ø³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

.‰·¯ ‰·‰‡· ¯ËÙ ¯·Î˘
ïðéøîàå ìéàåä øîàú íà
ãåîìú ìò êøáì êéøö ïéàù
äáäàá øèôð øáëù äøåú
ìò ïðéëøáî àîòè éàî ,äáø
õéøú ,øåáéöá äøåúä úàéø÷
àìã ,àäì àéîã àì éàãåå éàä
íòèä äæî äìò ïðéëøáî
äåöî äéì äåäã íåùî àìà
,àøæò ï÷éúãë äîöò éðôá
åà ïéìéôú úåöîë äéì äåäå
ãéáò éàã úåöî øàù åà úéöéö

éëåøáì àéòá äéì'סי (האורה

¯·..יא) È·„ ‡¯ÙÒ·úøåú
íéðäë רש"י סידור יח: (לקמן

ה) ³̇.סי'
ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ

„·¯Èא. ÌÈÈ˜Ï ˘È˘
.Ì‰È˘.ù"àøä 'ñåú

‡˘ÔÈÚÓב. ‡Ï„ ÂÈÈ‰Â
¯˘‡ Í¯·Ó· ÈÓÏ˘Â¯È‰
,ÈÙË ‡˙Â·¯ ÈÂ‰„ Â· ¯Á·
.‰·¯ ‰·‰‡· ‡˜Â„ ‡Ï‡

.é"÷åîð.ג‡¯ÈÓÁ ¯˙ÂÈ„
˙ÏÈÎ‡„ ,‰ÏÈÎ‡Ó ‰È˘
ıÂÁ ÏÂÎ‡Ï ¯˙ÂÓ È‡¯Ú
‡¯ÈÒ‡ È‡¯Ú ˙È˘Â ‰ÎÂÒÏ

.‰ÎÂÒÏ ıÂÁ.ù"àøä 'ñåú
ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó˘ ÔÂÈÎÂ
.‰È˘‰ ÏÚ ˘"Î ‰ÏÈÎ‡‰

'ñåú.ïåàéìøéù é"ø.דÏÎ„
ÌÈÈ˜Ó˘ ‰ÎÂÒ ˙ÂˆÓ
ÔÂ‚Î ,‰„ÂÚÒÏ ‰„ÂÚÒÓ
˙Î¯· ,ÔÂÈ˘Â ÏÂÈËÂ ‰È˘
ÏÚ Í¯·˘ ‰ÎÂÒ· ·˘ÈÏ
Í¯·ÏÓ Â˙¯ËÂÙ ‰„ÂÚÒ‰

.Ì‰ÈÏÚ.ù"àøä 'ñåú
ÍÂÓÒה. ˘ÓÓ ‡Â‰˘ÎÂ

,Í¯·Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ‰È˘Ï
‰ˆÙ˜˘ ‰È˘‰ ˙ÓÁÓ
‡Ï˘ Â‚‰ ÍÎÏÂ ,ÂÈÏÚ

.Í¯·Ï'ñåú.ïåàéìøéù é"ø
˘Ú·¯.ו. ÏÚ ‰‡„Â‰Â.ãë ù"÷ æ"åà.ז.Í˜ÂÁ È„ÓÏ ÍÂ¯· ‰˙‡˘ '‰ ˜"‰Â.íù.ח.ÌÂÏ˘ ÌÈ˘ Ì„Â˜ ‰‡„Â‰ ¯Á‡.ù"àøä 'ñåú

³
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˙Â˘Ï˘"˜ ¯Á‡Ï 'ÂÎÂ Ì„Â
¯ËÙ ¯·Î˘ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡
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.‡Â‰ ¯ÈÓÁÓ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡
.Â‰ÏÂÎÏ Â‰È¯ÓÈ ÍÎÏÈ‰
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.‰·¯ ‰·‰‡ ‰ÈÏ ‡·ÎÚÓ ‡Ï
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ברכות דף יא יום שלישי יז טבת תש"פ 

גמרא
במשנה מבואר מחלוקת בית שמאי ובית הלל אם בקריאת שמע צריך דוקא לעמוד 

]בשחרית[ ולנטות על הצד ]בערבית[ או שיכול לקרוא בכל אופן שהוא.

בירור: מדוע בית שמאי לא לומדים מ'ובלכתך בדרך' כדעת בית הלל
בשלמא בית הלל קא מפרשי טעמייהו שכתוב ובלכתך בדרך, שיכול לקרוא בכל אופן 
שהוא ואף בהליכה, וטעמא דבית שמאי - וכן הם מפרשים מדוע אין ראיה כבית שמאי 

ממה שכתוב 'ובשכבך ובקומך'.

אלא בית שמאי, מאי טעמא לא אמרי כבית הלל? 

ביאור: בית שמאי לומדים ממה שלא כתוב בפסוק בבוקר ובערב אלא ובשכבך ובקומך
נימא  ובין בנטיה על הצד,  בין בעמידה  שאפשר לקרוא  כן  אמרי לך בית שמאי, אם 

קרא ]יאמר הפסוק[ בבקר ובערב, מאי בשכבך ובקומך? 

בשעת שכיבה, שכיבה ממש, שק"ש של ערבית קוראים ממש בנטיה על הצד. 

ובשעת קימה, קימה ממש, שק"ש של שחרית קוראים בעמידה. 

מה בית שמאי לומדים מ'ובלכתך בדרך'
ובית שמאי, האי ובלכתך בדרך מאי עביד להו? 

ב"ש לומדים מ'ובלכתך בדרך' פרט לחתן
ההוא מבעי להו, לכדתניא, 'בשבתך בביתך', פרט לעוסק במצוה. 

'ובלכתך בדרך', פרט לחתן. 

מכאן אמרו, הכונס את הבתולה פטור ואת האלמנה חייב. 

]כיצד לומדים מ'ובלכתך בדרך' פרט לחתן[
מאי משמע? אמר רב פפא: לומדים ממה שכתוב 'ובלכתך בדרך', שהאדם חייב בקריאת 
שמע כאשר הוא עסוק בדבר כי כמו דרך, מה דרך רשות, שהרי אינו חייב ללכת בדרך, 
חייב בק"ש, אבל חתן שעסוק בדבר חובה,  הוא  רשות,  שהאדם מתעסק בדבר  אף כל 

פטור מק"ש.

]קושיא על הלימוד: הלא 'ובלכתך בדרך' כולל גם כשהולך לדבר מצוה[
מי לא עסקינן דקא אזיל לדבר מצוה, הלא 'ובלכתך בדרך' כולל כל דרך שהוא הולך 
והרי פעמים אדם הולך בדבר מצוה ולא בדבר הרשות, ואפילו הכי אמר רחמנא לקרי. 
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]ביאור הלימוד: ממה שכתוב 'בשבתך' ולא כתוב 'בשבת'[
מבארת הגמרא: אם כן לכתוב רחמנא בשבת ובלכת, מאי 'בשבתך ובלכתך', בשבת דידך 
ובלכת דידך הוא דמחייבת ]בישיבה שלך ובהליכה שלך אתה מחוייב בק"ש[, הא דמצוה 
פטירת – אבל בהליכה שאינה שלך וצורך הרשות שלך, אלא לצורך גבוה למצוה, אתה 

פטור מק"ש. 

קושיא: אם כך מדוע הכונס את האלמנה חייב בק"ש
אי הכי שהעוסק במצוה פטור מק"ש אפילו כונס את האלמנה נמי יפטר מק"ש. 

תשובה: הכונס את האלמנה אינו טרוד
האי טריד והאי לא טריד ]זה טרוד וזה לא טרוד[. 

קושיא: אם כן בכל טרדה יפטר מק"ש
אי משום טרדא, אפילו טבעה ספינתו בים נמי יפטר מק"ש, שהרי הוא טרוד. 

]ראיה שהטרוד אינו פטור מק"ש[
וכי תימא הכי נמי ]ואם תאמר שאכן כך הוא שהטרוד פטור מק"ש[, אלמה ]למה[ אמר 
רבי אבא בר זבדא אמר רב: אבל חייב בכל המצות האמורות בתורה, חוץ מן התפילין, שהרי 
נאמר בהם 'פאר' שנאמר: 'פארך חבוש עליך', ]והאבל מתגלגל בצערו ואין זה פאר[, הרי 

שאף שהאבל טרוד בצערו הרי הוא חייב בכל המצוות.

תשובה: הפטור מק"ש הוא רק בטרדה של מצוה 
התם ]שם[ בכונס את הבתולה טריד טרדא דמצוה. 

הכא ]כאן[ באבל שטרוד בצערו טריד טרדא דרשות. 

)ובית שמאי, ההוא מבעי להו פרט לשלוחי מצוה( הב"ח אינו גורס תיבות אלו. 

בית הלל גם לומדים מ'ובלכתך בדרך' פרט לעוסק במצוה, אלא שמוכיחים עוד מהפסוק שאם 
הולך בדרך רשות קורא ק"ש, הרי שאפשר לקרוא ק"ש בהליכה, ולאו דוקא בעמידה או בשכיבה

ובית הלל אמרי: ממילא שמע מינה דאפילו בדרך נמי קרי. 

· · ·
ברייתא: דעת בית הלל 

תנו רבנן, בית הלל אומרים: עומדין וקורין 

יושבין וקורין 

ומטין וקורין 

הולכין בדרך וקורין 

עושין במלאכתן וקורין.
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המשך הברייתא: מעשה ברבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה
ומעשה ברבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה שהיו מסובין במקום אחד, 

והיה רבי ישמעאל מוטה 

ורבי אלעזר בן עזריה זקוף,

כיון שהגיע זמן קריאת שמע של ערבית הטה רבי אלעזר כבית שמאי.

להראות שק"ש של ערבית אין צריך לקרוא דוקא בהטיה, כדעת  וזקף רבי ישמעאל 
בית הלל. 

אמר לו רבי אלעזר בן עזריה לרבי ישמעאל: 

נאה  זקנך  ישמעאל אחי, אמשול לך משל, למה הדבר דומה, משל לאחד שאומרים לו 
ומגודל, אמר להם: הואיל ושיבחתם את זקני יהיה כנגד המשחיתים – אביא עליו תער 

ואשחיתנו. 

אף כך אתה, כל זמן שאני זקוף אתה מוטה, עכשיו כשאני הטתי ושיניתי להיות כמוך 
שאתה גם היית מוטה, אתה זקפת. 

אמר לו רבי ישמעאל: אני עשיתי כדברי בית הלל, ואתה עשית כדברי בית שמאי.

ולא עוד אלא שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות. 

ביאור דבריו של רבי ישמעאל
מאי 'ולא עוד'? 

וכי תימא בית הלל נמי אית להו מטין, שלדעת בית הלל מותר לקרוא גם בהטיה, ואם 
כן למה רבי ישמעאל שהיה מוטה הוצרך לזקוף, הלא יכול היה להישאר מוטה?

הני מילי דמטה ואתא מעיקרא, אבל הכא ]כיון[ כיון דעד השתא הוית זקוף והשתא מוטה 
]שעד עכשיו היית זקוף, והטית את עצמך, ועכשיו אתה מוטה[, אמרי - מי שיראה זאת 
יאמר שמע מינה כבית שמאי סבירא להו שק"ש של ערבית צריך לומר בהטיה, שמא יראו 
בזה שהלכה  שנראה  מעשה  עשית  כיון שאתה  ולכן  לדורות,  הלכה  ויקבעו  התלמידים 
יחשבו  ולזקוף את עצמי כדי שלא  כבית שמאי הוצרכתי לשנות ממה שהייתי מוטה 

שהלכה כבית שמאי. 

דעת רב יחזקאל בהכרעת ההלכה במחלוקת ב"ש וב"ה
תני רב יחזקאל: עשה כדברי בית שמאי עשה. כדברי בית הלל עשה. 

דעת רב יוסף בהכרעת ההלכה במחלוקת ב"ש וב"ה
רב יוסף אמר: עשה כדברי בית שמאי לא עשה ולא כלום, 

דתנן מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית, בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין.

אמרו להם בית הלל לבית שמאי: מעשה שהלכו זקני בית שמאי וזקני בית הלל לבקר 
את רבי יוחנן בן החורנית 
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]כדעת בית הלל[ ולא אמרו לו  מצאוהו שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית 
]זקני בית שמאי[ כלום, הרי שהלכה כבית הלל. 

אמרו להם בית שמאי לבית הלל: משם ראיה? אף הם ]זקני בית שמאי[ אמרו לו: אם כן 
היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך, וכמו שהעושה כדעת בית הלל - לא עשה כלום 
לדעת בית שמאי, כך גם העושה כדברי בית שמאי - לא עשה כלום לדעת בית הלל.

דעת רב נחמן בר יצחק בהכרעת ההלכה במחלוקת ב"ש וב"ה
רב נחמן בר יצחק אמר: עשה כדברי בית שמאי חייב מיתה,

דתנן, אמר רבי טרפון אני הייתי בא בדרך, והטתי לקרות כדברי בית שמאי, וסכנתי בעצמי 
מפני הלסטים, אמרו לו כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל. 

משנה

ברכות ק"ש
בשחר מברך, שתים לפניה, ואחת לאחריה. 

ובערב מברך, שתים לפניה, ושתים לאחריה. אחת ארוכה ]ואמונה כל זאת[ ואחת קצרה 
]השכיבנו[.

מקום שאמרו להאריך, אינו רשאי לקצר. 

לקצר, אינו רשאי להאריך. 

לחתום בברכה, אינו רשאי שלא לחתום בברכה.

שלא לחתום בברכה, כברכת הפירות והמצוות, אינו רשאי לחתום. 

גמרא

מה היא הברכה הראשונה שלפני ק"ש של שחרית
מאי מברך?

אמר רבי יעקב אמר רבי אושעיא: ]עמוד ב[ יוצר אור ובורא חשך. 

מדוע אומרים 'בורא חושך' ולא בלשון טובה 'בורא נוגה'
מקשה הגמרא: לימא יוצר אור ובורא נוגה. 

מתרצת הגמרא: כדכתיב קאמרינן, ובפסוק כתוב 'יוצר אור ובורא חושך עושה שלום 
ובורא רע'. 

קושיא: אם אומרים כלשון הפסוק, למה לא אומרים 'עשה שלום ובורא רע'
אלא מעתה שאומרים כלשון הכתוב, הרי בפסוק כתוב 'עשה שלום ובורא רע', מי קא 
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אמרינן כדכתיב, והלא אומרים 'עושה שלום ובורא את הכל', אלא כתיב רע, וקרינן הכל, 
]כאן  הכא נמי  ואם כך שמשנים מלשון הכתוב כדי לומר בלשון טובה  לישנא מעליא, 

גם[ לימא במקום בורא חושך ]נאמר[ בורא נוגה, לישנא מעליא. 

תירוץ: אומרים בורא חושך, כדי להזכיר מידת לילה ביום

אלא אמר רבא: כדי להזכיר מדת יום בלילה ומדת לילה ביום. 

היכן מזכירים מדת יום בלילה

בשלמא מדת לילה ביום כדאמרינן, 'יוצר אור ובורא חשך'. 

אלא מדת יום בלילה היכי משכחת לה? 

אמר אביי: מזכירים מדת יום בלילה במה שאומרים גולל אור מפני חשך וחשך מפני אור. 

הברכה השניה שלפני ק"ש של שחרית, 'אהבה רבה'

ואידך ]הברכה השניה שלפני ק"ש[ מאי היא?

אמר רב יהודה אמר שמואל: אהבה רבה.

וכן אורי ליה רבי אלעזר לרבי פדת בריה: אהבה רבה. 

תניא נמי הכי, אין אומרים אהבת עולם אלא אהבה רבה.

דעת רבנן שהנוסח הוא: 'אהבת עולם'

ורבנן אמרי, אהבת עולם.

וכן הוא אומר 'ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד'.

אמר אהבה רבה, אין צריך לומר ברכות התורה 

לברך  צריך  שמע,  קריאת  קרא  שלא  עד  לשנות  השכים  שמואל:  אמר  יהודה  רב  אמר 
ברכות התורה. 

משקרא קריאת שמע, אינו צריך לברך שכבר נפטר באהבה רבה, שיש בה מעין ברכת 
התורה.

· · ·

דעת רב הונא: ברכות התורה רק למקרא

אמר רב הונא: למקרא צריך לברך, ולמדרש אינו צריך לברך. 

דעת רבי אלעזר: ברכות התורה למקרא ומדרש

שהמדרש  צריך לברך,  ]כגון מכלתא ספרי וספרי[  ורבי אלעזר אמר: למקרא ולמדרש 
קרוב למקרא שהוא מדרש המקראות, למשנה אינו צריך לברך. 
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דעת רבי יוחנן: ברכות התורה: למקרא למדרש ולמשנה
ורבי יוחנן אמר: אף למשנה נמי צריך לברך, ]אבל לתלמוד אינו צריך לברך[. 

דעת רבא: ברכות התורה: למקרא למדרש למשנה ולתלמוד
עיקר  הוא  שהתלמוד  ]לברך[,  ולברך(  )לחזור  צריך  ]גמרא[  לתלמוד  אף  אמר:  ורבא 

התורה שממנו יוצאת ההוראה.

דאמר רב חייא בר אשי: זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דרב ]פעמים רבות הייתי עומד 
לפני רב[ לתנויי פרקין בספרא דבי רב, הוה מקדים וקא משי ידיה ]והיה נוטל ידיו[ ובריך 

]ומברך ברכות התורה[ ומתני לן פרקין ]ושונה לנו את הפרק[.

נוסח ברכות התורה
מאי מברך?

דעת רב יהודה שהברכה רק פותחת ב'ברוך'
אמר רב יהודה אמר שמואל: אשר קדשנו במצותיו וצונו לעסוק בדברי תורה. 

דעת רב יוחנן שבחתימת הברכה גם אומרים 'ברוך'
ורבי יוחנן מסיים בה הכי – מוסיף ]בסיום הברכה כך[: 'הערב נא ה' אלהינו את דברי 
תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו, וצאצאי עמך בית ישראל, 

כלנו יודעי שמך ועוסקי תורתך, ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל'. 

נוסח הברכה לפי רב המנונא
ורב המנונא אמר: אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה ה' נותן התורה. 

אמר רב המנונא: זו היא מעולה שבברכות, לפי שיש בה הודאה למקום, וקילוס לתורה 
ולישראל. 

אמירת כל הנוסחאות בברכת התורה 
הלכך לימרינהו לכולהו.

· · ·
הגמרא מביאה את סדר תפילת הכהנים בבית המקדש כדי להביא ראיה לענין ברכות ק"ש

במסכת תמיד, ]בסדר תפילת הכהנים שלא היה להם פנאי לכל התפילה,  תנן התם 
ברכה  ברכו  הכהנים[:  ]סגן  הממונה  ]לכהנים[  להם  חלק מהתפילה[, אמר  רק  והתפללו 

אחת מברכות ק"ש, והם ברכו.

וקראו עשרת הדברות. שמע, והיה אם שמוע, ויאמר. 

וברכו את ]עם[ העם שלש ברכות: אמת ויציב, ועבודה, וברכת כהנים 

ובשבת מוסיפין ברכה אחת למשמר היוצא, שהמשמרות מתחלפות בשבת. 
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איזה ברכה מברכות ק"ש הם אמרו
מאי ברכה אחת? 

כי הא דרבי אבא ורבי יוסי בר אבא אקלעו לההוא אתרא ]נקלעו למקום מסוים[, בעו 
מנייהו ]שאלו אותם[ מאי ברכה אחת? 

לא הוה בידייהו ]לא היה בידם תשובה לשאלה זו[. 

ואתו שיילוהו לרב ]ובאו ושאלו את רב[ מתנה. 

לא הוה בידיה. 

אתו שיילוהו לרב יהודה, אמר להו הכי אמר שמואל: אהבה רבה. 

ואמר רבי זריקא אמר רבי אמי אמר רבי שמעון בן לקיש: יוצר אור. 

רבי זריקא לא אמר זאת במפורש אלא הבינו זאת מכלל דבר אחד שאמר
כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר הא דרבי זריקא לאו בפירוש אתמר, אלא מכללא אתמר 

]מכלל דבר אחר הבינו שכך דעתו[.

]מכך שהכהנים בירכו רק  דאמר רבי זריקא אמר רבי אמי אמר רבי שמעון בן לקיש: 
ברכה אחת מברכות ק"ש[ זאת אומרת, ברכות קריאת שמע אין מעכבות זו את זו, ואם 
בירך רק ברכה אחת יצאה ידי חובת אותה ברכה שבירך, ואין אומרים שאם לא אמר 

את שתי הברכות לא יצא אפילו ידי חובת ברכה אחת[ 

ביאור הראיה ממאמר זה
אי אמרת בשלמא יוצר אור הוו אמרי, היינו דברכות אין מעכבות זו את זו, דלא קא אמרי 

אהבה רבה אף שכבר הגיע זמנה, ויכלו לאומרה.

�
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÷"ñ è"ø ïîéñ à"âîáå] àìå÷ì
à"ùøä áúë øáëã [ïë äù÷ä 'â
í"áùø 'éôá à"ò á÷ íéçñôá
àìà ïë ù"ìã .åçë êòéãåäì ä"ã
ïðéà úåëøáäã úåöîä úëøáá
ïéðäðä úëøáá ìáà .úåáëòî
.ù"ò äëøá àìá ìåëàì øåñà
.äìèáì äëøá ùùç ïàë éåä àìå
åì øåñà àäé êøáé àì íàã
øæåòä ïáàá éúéàø æ"çà .úåúùì
àøáñî ë"ëù (ã"éø ïîéñ)
.à"ùøä éøáã àéáä àìå äéùôðã
(á"ò è"î) ïî÷ì ù"î 'éòå

:î"ø ä"ã 'ñåúá„"‡· ̄ Ó‡˘
.‚"‰Ù·  ̇ Á˙  Ú" ‰Ù·òîùî

ò"äôá ïééä ìò êøéá íàã äæî
ïîéñ à"âîä ë"ëå] .àöé àìã
é"ø úáåùú íùá á"ë ÷"ñ ç"ø
éøô íù ïéé àäã .éì äåîúå [éåìä
ë"àå â"äôá ïéëøáî àäã .åéìò
'éäã àìà .ò"äôá êøáî øéôù
ë"àå .ïôâî àåäù øúåé øøáì åì
ì"éé÷ã ìëäù êøéáî òøâ àì
é"äæòá éúàöî æ"çà .àöåéã
ç"åà ÷ìç íéãøåå úðéâ úáåùúá
:àöéã ø÷éòì äìòäã è"ëñ

³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

.ÔÈÏÂ·‚·éø÷ äøæòì õåç ìë
ïéìåáâ(:סט .Ó‰‡.(יומא
íçì(:לז Í˙ÂÓ‡Â.(לקמן

.˙ÂÏÈÏ·ùé äðåîà åæéàå
íãà êì ïéàù éôì ,ïàë
äìéìá åéìò äáàë åùôð ïéàù
çøèù çøåèå ìîò áåøî
äîùðä òé÷øì äìåòùëå ,íåéá
áåùì äöåø äîùðä ïéà äìéìá
ä"á÷ä äì øîåà ,åáø÷á ãåò
íãàä êåúá êîå÷îì éáåù
äöåø éðéà (úøîåà àéäå)
àåäù åãâðë éúðåîà øúååì
éãéá êúåà ãé÷ôäå éá ïéîàä
êãéá (å àì íéìäú) øîàðù
ä"á÷ä äùåòå ,éçåø ãé÷ôà
ø÷ááå åìöà ä÷éæçîå äðåîà
úà ùãçîå ñð åì äùåò
äî ìëî ùìç åðéàå åçë
øîàð äæ ìòå ,ìåîúà çøèù
íéø÷áì íéùãç (âë â äëéà)

êúðåîà äáø רש"י (סידור

קא) סי' מחז"ו תכז, ·¯.סי'
.Ô‡È¯Â‡äøåú ïá.סב (גיטין

נג.) .מנחות

³̇
ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ

ÏÚא. ‰Î¯·‰ ÔÂ˘Ï ‡ÈˆÂ‰˘
ÔÈÓ‰ ÍÙ‰ ÂÈÏÚ ¯ÈÎÊ‰Ï ˙Ú„
‡ÏÂ ,Â„È· ÒÂÙ˙ ‡Â‰˘
¯ÈÎÊ‰Â ¯ÎÊ ‡Ï‡ ,Â¯ÈÎÊ‰

.ÒÂÙ˙ ‡Â‰˘ ÔÈÓ‰.à"áùø
ÔÈÈ.ב. ‡Â‰˘ Ú„ÂÈ ‰È‰[Â]

.áì éëãøî.ג‡Â‰˘ È¯Á‡
.ÔÈÈ ‡Â‰˘ ·ÂË· Ú„ÂÈ.íù

·ÏÈÏ‰ד. Â„È· „È˜ÙÓ[˘]
ÏÓÚÓ ‰Ú‚ÈÂ ‰¯Â·˘ Â˘Ù

.ÌÂÈ‰.éøéàî.ה¯˜··
.‰ÓÏ˘Â ‰˘„Á ÂÏ ‰¯ÈÊÁÓ

.íù.ו‰ÂÓ‡ Â¯ÈÎÊ‰ Î"Ú
·.¯˜·· „ÒÁÂ ·¯Ú'ñåú

.ù"àøä.ז·ÂËÂ ¯Ó‡˜„
Ï·˜Ï ˙¯Ó‡˘ ‰Ê‰ ¯·„‰
.È‡˜ ˘"˜‡„ ,'ÂÎÂ Í˙ÂÎÏÓ

.æè äìéôú ì"äáù

³
Ï‡Á ÂÈ·¯

˙·‰‡ ‡¯Â˜ ˙¯Ó‡ È‡ ‡Ï‡
‰È¯Á‡ ‡¯Â˜Â ‡˘È¯· ÌÏÂÚ
ÈËÓ ‡Ï È˙Î‡„ ÌÂ˘Ó ÚÓ˘
‡ËÓ ÈÎÂ ,¯Â‡ ¯ˆÂÈ ÔÓÊ
¯ˆÂÈ ÔÓÊ ÈËÓÂ ‰ÓÁ‰ ı‰
,¯Â‡ ¯ˆÂÈ ÈÓ ‰ÈÏ È¯˜ ¯Â‡
˙‡ ÂÊ ˙Â·ÎÚÓ ÔÈ‡ È‡Ó
,Â‰ÈÈÂ¯˙Ï Â‰Ï È¯˜ ‡‰„ ,ÂÊ
‰·‰‡Â ,¯Â‡ ¯ˆÂÈ Â‡Ï ‡Ï‡
ÂÈÈ‰Â ,È¯Ó‚Ï ‰ÁÈÓ ‰·¯
ÂÊ ˙Â·ÎÚÓ ÔÈ‡ ˙ÂÎ¯·„

¯Ó‡Â .ÂÊ ˙‡‡ÏÏÎÓ ÈÎÂ
‡‰ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ È‡Ó ÈÂ‰
,‡È‰ ¯Â‡ ¯ˆÂÈ„ '¯È¯·˙È‡
ÔÈÚÓ˘ ‡ÏÏÎÓ È‡ ‡ÈÁ„Â
˙Á‡ ‰Î¯· ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡
„ÈÓ˙ ‡˙ÎÒÓ· ÂÈ˘˘
È‡ÓÂ ,‡È‰ ÌÏÂÚ ˙·‰‡
ÂÊ ˙Â·ÎÚÓ ÔÈ‡ ˙ÂÎ¯·
Ï"·˘¯ ¯Ó‡˜„ ÂÊ ˙‡
ÌÈ„˜ È‡„ 'ÈÙ ,˙ÂÎ¯· ¯„Ò
Ï˘Ï ÌÏÂÚ ˙·‰‡ ˙Î¯·
‡Ï‡ ‡·ÎÚÓ ‡Ï ¯Â‡ ¯ˆÂÈ
˙·‰‡ ¯˙· ÍÈ¯· ¯„‰
.¯Â‡ ¯ˆÂÈ ˙Î¯· ÌÏÂÚ
Ï"·˘¯ ¯Ó‡„ ‡‰„ ÔÂÈÎÂ
¯Ó˙È‡„ ÔÏ ‡¯È¯·‡ ‡Ï
·¯ ‡‰Â ,‰ÈÓ˘Ó ‡È„‰·
‡ÏÏÎÓ ¯Ó‡ ÛÒÂÈ ¯· ˜ÁˆÈ
Ï‡ÂÓ˘Î ÔÈ„·Ú(„) ,¯Ó˙È‡
.‰·¯ ‰·‰‡ ‡È„‰· ¯Ó‡„
ÍÈ¯·Â ÌÈ„˜‡ È‡ ‡„È‡‰Â
˘"˜ È¯˜Â ÌÏÂÚ ˙·‰‡
‡ˆÈ ¯Â‡ ¯ˆÂÈ ‡¯˜ ¯„‰Â
Ô˙Â¯˜Ï ˙ÂÎ¯·„ ,‰·ÂÁ È„È
,Ê"‡Ê ˙Â·ÎÚÓ ÔÈ‡ Ô¯„ÒÎ
È¯Ó‚Ï ˙Á‡ ÁÈ‰ Ì‡ Ï·‡

.Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï¯"‡
Û‡ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ ‰„Â‰È
ÔÎ ˙Â¯˜Ï Â˘˜· ÔÈÏÂ·‚·

ÌÂÏË· ‰Ó ÈÙÓÂÈÙÓ
.ÔÈÈÓ‰ ˙ÓÂÚ¯˙˘Â¯ÈÙ

¯˜ÈÚ ÔÈ‡ Â¯Ó‡È ‡Ï˘
.˙Â¯·„‰ ˙¯˘Ú ‡Ï‡ ‰¯Â˙
ÌÈÈÓ‰ ˙ÈË ÈÙÓ ÈÓÏ˘Â¯È
Â˙È Ì„·Ï ÂÏ‡ Â¯Ó‡È ‡Ï˘

.ÈÈÒ·‡˜„ ‡ÎÈ‰ ‡ËÈ˘Ù
.Í¯·ÓÂ Á˙ÙÂ ‡Â‰ ‡¯Î˘„ ¯·Ò˜Â ‰È„È· ‡¯ÓÁ„ ‡ÒÎ ËÈ˜‡¯ÓÁ„· Á˙Ù ‡Â‰ ‡¯ÓÁ ¯·ÒÂ ‡¯Î˘„ ‡ÒÎ ËÈ˜„ Ô‡Ó ‚"‰

Â‡ ‡ˆÈÂ ÔÈÏÊ‡ ‰Î¯· ¯˙· ,È‡Ó ÔÙ‚‰ È¯Ù ‡¯Â· Â¯·„· ‰È‰ ÏÎ‰˘ ‰"Ó‡ ‰˙‡ ÍÂ¯· ¯Ó‡Â Á˙Ù È‡ ‡Ï‡ ,‡ˆÈ ‡¯ÎÈ˘„· ÌÈÈÒÂ
,'ÂÎÂ ‡ˆÈ ‡Ï ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ· ÌÈÈÒÂ ¯Â‡ ¯ˆÂÈ· Á˙Ù ˙È¯Á˘ ‡È˙„ ‡‰Ó ‰ÈË˘ÙÓÏ ÔÈ˙‡Â .‡ˆÈ ‡ÏÂ ÔÈÏÊ‡ ‰ÓÈ˙Á ¯˙· ‡ÓÏÈ„
Ï·‡ ,ÔÈÎÓÒ ‰ÏÚÂ ˙Â¯Â‡Ó‰ ¯ˆÂÈ '‰ ‰˙‡ ÍÂ¯· ‰ÓÈ˙Á‡ Í¯·Ó ‡˜ ‡‰„ Ì˙‰ È‡˘ ÔÈÁ„Â .‡ˆÈ ‡ÏÂ ÔÈÏÊ‡ ‰ÓÈ˙Á ¯˙· Ó"˘
[¯Ó‡˜„] ('È˜Â‡„) ‡ÈÂ˘ È‡‰‡ ‰˘˜ÓÂ .'È˙Ó ‡‰Ó ÔÈÈÚ· Ë˘ÙÈ‡ ‡ÏÂ .ÔÈÎÓÒ ‰ÁÈ˙Ù‡ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ ‰ÓÈ˙Á· ‰Î¯· ‡ÎÈÏ„ ‡Î‰
ÔÈ‡˘ ‰Î¯· ÏÎ [¯Ó‡„ È"¯Ï ‡Ï‡ ¯ÈÙ˘ ‰Î¯· ‰È‡ '‰ ˙¯ÎÊ‰ ‰· ÔÈ‡˘ ‰Î¯· ÏÎ] ¯Ó‡„ ·¯Ï ‡ÁÈ‰ ¯Ó‡Â ˙Â¯Â‡Ó‰ ¯ˆÂÈ È"‡·
,‡ˆÈ ¯Â‡ ¯ˆÂÈ· ÌÈÈÒÂ ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ· Á˙Ù ˙È¯Á˘ ‰ÂˆÈÁ· ÂÈ˘˘ ‰Ê ‡‰ ÔÈ˘Â .˙ÂÎÏÓ ‰· ˙ÈÏ ‡‰ ,‰Î¯· ‰È‡ ˙ÂÎÏÓ ‰·
,˙ÂÎ¯· ÌÂ˙ÈÁ ¯Á‡ ÍÏÂ‰ ÏÎ‰ ¯·„ Ï˘ ÂÏÏÎ ‡ÙÈÒÓ ˘"˙ .‡·˘ÁÈÓ ÈÓ ‰ÓÈ˙Á‡ ‰ÁÈ˙Ù„ ˙ÂÎÏÓ ‡È‰‰ ,Ì˘‰ ˙¯ÎÊ‰Â ˙ÂÎÏÓ· ‰Î¯· ˙ÏÈÁ˙· Á˙Ù„ ÔÂÈÎ ÈÓ ÔÈ„‰ ‡Â‰ ,˘ÓÓ ÚÓ˘Ó ‡ÏÂ ‰ÏÈÏ· ÌÂÈ ˙„ÓÂ ÌÂÈ· ‰ÏÈÏ ˙„Ó ¯ÈÎÊ‰Ï È„Î ‡ÏÂÚ ¯· ‡·¯ ¯Ó‡„ ÔÂÈÎ

È¯Ó˙ ¯·ÒÂ ‡ÓÁ ÏÈÎ‡ È‡ ÔÈ˘˜ÓÂ .È¯Ó˙Â ‡Ó‰ ÈÈÂ˙‡Ï ‡ÏÏÎ [È‡‰] (ÈÂ‰) ‡Ï ÔÈÁ„Â ,ÔÙ‚‰ È¯Ù ‡¯Â·· Ì˙ÁÂ ÏÎ‰˘· Á˙Ù„ ÔÂ‚Î „"‰ ,‡ˆÈ ‡Ï„ ‚"‰Î ÈÈÂ˙‡Ï Â‡Ï È‡Ó‡Â‰ ‡Ó‰ ¯·ÒÂ È¯Ó˙ ÏÎ‡„ ÔÂ‚Î ‡Ï‡ ‡˜ÈÒ‡Â .˜ÈÙ ÈÓ ÔÊ‰ Ì˙ÁÂ ıÚ‰ ÏÚ ÍÈ¯·Â Â‰È
.‡ÏÂ˜Ï ¯ÓÂ‡˘ ÈÓ ˘ÈÂ ¯Ó˙‡ ‡Ï ‡È„‰· Â‰ÈÓ ,‡ˆÈ ‡Ï ‡¯·˙ÒÓÂ ÔÈÈÚ· Ë˘ÙÈ‡ ‡ÏÂ ,ÔÈÈÊ ÔÊÈÓ ÈÓ È¯Ó˙„ ,‡ˆÈ ÔÊ‰ ÈÓ È¯Ó˙‡ Í¯· ÂÏÈÙ‡„ ,‡ˆÈ È‡„Â ‡Â‚ È‡‰ ÈÎ„ ,ıÚ‰ È¯Ù ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ Ì˙ÁÂ ÂÏÎ ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ÔÊ‰ ‰"Ó‡ ‰˙‡ ÍÂ¯· Á˙ÙÂ

³
ÔÂ‡‚ ÌÈÒÈ ·¯

 ̄ ·Î˙ÓÂÚ¯˙ ÈÙÓ ÌÂÏË·
ı¯‡ „ÂÓÏ˙· .ÔÈÈÓ‰
‰Â˘¯ÈÙ ˜¯Ù‰ ‰Ê Ï˘ Ï‡¯˘È
˙¯˘Ú ÔÈ¯Â˜ Â‰È˘ ‰È‰ ÔÈ„·
ÔÈ‡ ‰Ó ÈÙÓ ÌÂÈ ÏÎ· ˙Â¯·„‰
ÔÈÈÓ‰ ˙ÚË ÈÙÓ Ô˙Â‡ ÔÈ¯Â˜
Ì„·Ï ÂÏ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ Â‰È ‡Ï˘

:ÈÈÒ· ‰˘ÓÏ Â˙ÈÌÂ˜ÓÂ‰Â˘¯ÈÙ ÌÂ˙ÁÏ ‡Ï˘ È‡˘¯ ÂÈ‡ ÌÂ˙ÁÏ ÍÈ¯‡‰Ï È‡˘¯ ÂÈ‡ ¯ˆ˜Ï ¯ˆ˜Ï È‡˘¯ ÂÈ‡ ÍÈ¯‡‰Ï Â¯Ó‡˘
'˙ÙÒÂ˙·('א ÂÎ¯·Â˙(פרק ˙ÂÈÚ˙ Ï˘ ˙ÂÎ¯· Ô‰· ÔÈÎÈ¯‡Ó˘ ˙ÂÎ¯· ÂÏ‡Â 'ÂÎ ˙ÂˆÓ‰ ÏÚÂ ˙Â¯ÈÙ‰ ÏÚ Í¯·Ó‰ ÔÈ¯ˆ˜Ó˘ ˙ÂÎ¯· ÂÏ‡

‡·¯ÚÓ È·„ 'Ó‚·Â 'ÂÎ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ Ï˘Â ‰˘‰ ˘‡¯ Ï˘(א Ú·ËÓ(פרק ÍÂ¯·· Ì˙ÂÁ ÂÈ‡Â ÍÂ¯·· Á˙ÂÙ ¯ˆ˜ Ú·ËÓ Ô„ÂÈ '¯ ÈÒ¯‚
:ÍÂ¯·· Ì˙ÂÁÂ ÍÂ¯·· Á˙ÂÙ ÍÂ¯‡Ô‡ÓÏ ‡ÁÈ‰ÔÁÂÈ '¯Â ·¯ Ï˘ ‰˜ÂÏÁ ¯˜ÈÚ .‰Î¯· ‰È‡ Ì˘‰ ˙¯ÎÊ‰ ‰· ÔÈ‡˘ ‰Î¯· ÏÎ ¯Ó‡„

ÔÈÎ¯·Ó „ˆÈÎ ˜¯Ù·(מ ÌÂ˜Ó(דף ‰‡Â¯‰ ˜¯Ù· ‡·¯ÚÓ È·„ 'Ó‚·Â(א ÓÚ‰(הלכה ÔÈ‡˘ ‰Î¯· ÏÎ ·¯ Ì˘· ‰„Â‰È '¯· ‰¯ÈÚÊ '¯ ÈÒ¯‚
‡ÓÚË ‡ÈÓ‡ ‡‡Â ‡ÓÂÁ˙ '¯ ¯Ó‡ ‰Î¯· ‰È‡ ˙ÂÎÏÓ(קמה ‰ÍÏÓ:(תהלים È‰ÂÏ‡ ÍÓÓÂ¯‡
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úçà:כחיזרא. úáá äèî éôìë åèáåçå íãà ãéá èáù כחיויא .זקיף

:éåùîë åéìò åúòéøë äàøú àìù åôåâ ë"çàå äìçú åùàø úçðá
ó÷æðåכחיויא. äìçú ùàøä äéáâî åîöò ó÷åæ àåäùë äæä ùçðë

:èòî èòî.הקדוש åúåëìîהמלך äàøî àåä åììä íéîéáù éôì
:íìåòä úà èåôùì.המשפט המלך

ïåøàä éàùåð åîë .èôùîä êìî åîë
úéøáä(â òùåäé).úéøáä ïåøà åîë

úåðåëîä úåøâñîä ïëå(æè á íéëìî)
ïëå .úåðåëîä úåøâñî åîë àåäù

íéøâôä ÷îòä(àì äéîøé)÷îò åîë
â"ä :íéøâôä הוא חכם תלמיד ואם

עצמו  שיחלה צריך לרחמים וצריך
íéîçøìעליו. êéøöù äæ àåä ç"ú íà

:åéìò åîöò åøéáç äìçéù êéøö
øîåàבחלותם. àåä ìôåúéçàå âàåã ìò

:ç"ú åéäù.ובושת תזכרי למען
øùà ìë úà êì éøôëá àø÷ã äéôéñ

:úéùò.בנביאים גם בחלומות גם
íéøåàá íâ ì"à àìå(כùééáúðù éôì

êîöòì úîøâ äúà åì øîàé àìù åðîî
éôì íéîåúå íéøåàá úéðòð àìù

:íéðäëä úà úâøäù.ורבנןéøáñ
:åì åìéçàã ïðéòîù àëäî.והוקענום

äéäù åéîé óåñá ãåãì åøîà íéðåòáâ
øîàéå 'äá ãåã ìàùéå íéðù 'â áòø
øùà ìò íéîãä úéá ìàå ìåàù ìà 'ä

íéðåòáâä úà úéîä(לíéðäëä úà âøäù
íéîå íçì íéðåòáâì íé÷éôñî åéäù
íéöò éáèåç òùåäé íðúð íéðåòáâäù

çáæîì íéî éáàåùå(ב)ìà ãåã øîàéå
åëøáå íëì øôëà äîáå íéðåòáâä
åðì ïúåé åì åøîà íäå 'ä úìçð úà
úòáâá íåðò÷åäå åéðáî íéùðà äòáù
íäéøçà äîééñå äàöé ìå÷ úáå ìåàù
'ä øéçá åøîà àì íä éàãåã 'ä øéçá
:åãåáëì àìå ïéàá åéä åúåðâì éøäù

רבית. êùðפרשת åúàî ç÷ú ìà
'åâå úéáøúå(äë àø÷éå)äéì êéîñå

:íéøöî úàéöé.משקלות ופרשת
'åâå ÷ãö éðáà(èé àø÷éå)àø÷ã äéôéñ

:'åâå íëúà éúàöåä øùà.שכב כרע
ä"á ùåã÷äù êîå÷áå êáëùáì éîãã
íéåìù áëùì åðîå÷áå åðáëùá åðøîåù

:àéáìëå éøàë íéè÷ùå האי ולימא
øåáö:פסוקא. çøåè àëéìå עול

éúåöî:מצות. ìë úà íúéùòå
éîòèמ)íúåàמינות. íéëôåää

:ìéìàå úåòè ùøãîì äøåúä הוא וכן
אלהים. אין בלבו נבל אמר אומר
íéäìà éøáã êôåää ïî ìáð êì ïéàå

:íééç'È˙Ó יציאת מזכירין
בלילות  ù"÷á.מצרים úéöéö úùøô

áéúëã úéöéö ïîæ äìéì ïéàù ô"òàå
íúøëæå åúåà íúéàøå(נäúåà íéøîåà

:äáù íéøöî úàéöé éðôî äìéìá כבן
שנה. ï÷æשבעים äàøð éúééä øáë

íåé äáéù åéìò úàáù ùîî ï÷æ àìå
åðéîå åúåàéùðî ìàéìîâ ïáø åøéáòäù
àúéàãë àéùð äéøæò ïá øæòìà éáø

øçùä úìôú ÷øôá ïî÷ì(.çë 'ã)
:äæ àø÷î àîåæ ïá ùøã íåéä åúåàå

'îâ

 òøë.àøæéçëïî÷ìå(:çë 'ã)'åëå øñéà äàøéù ãò ïðéøîà(ג)àì
ùàøä óåëéù éîð éòá àìà óå÷æ åùàøå ãáì äòéøëá éâñ
éáø øîà .éàãî øúåé çåùé àìù ãáìáå ïé÷øôã éîìùåøéá àúéà ïëå
áö ìù éîìùåøé íåâøú åðééäå àðåãøç ïéãäë äùòé àìù ãáìáå äéîøé

(àé àø÷éå)åùàø äçåù àåäùë áöäå
ìë ïéçåù åðàù ë"éå ä"øáå .óå÷æ

øäæéì êéøö äìôúá äòù$äéáâéù
òøëéù ÷ø äëøáä íééñéù íãå÷
ïî÷ì ïðéøîàã ãéî äéáâéùå êåøáá

ïéãîåò ïéà óåñ(.ãì 'ã)àá íà
äëøá ìë óåñå äëøá ìë úìçú úåçùì

:äçùé àìù åúåà ïéãîìî
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ברכות דף יב יום רביעי יח טבת תש"פ 

המשך ביאור הראיה: הכהנים אמרו רק ברכת יוצר, ומכך שלא אמרו 'אהבה רבה' אף שהגיע זמנה 
מוכח שברכות אינם מעכבות זו את זו 

הגמרא מוכיחה שלדעת רב זריקא הברכה האחת שאמרו בבית המקדש מברכות ק"ש, 
היא ברכת יוצר אור, כי הרי רבי זריקא למד מכך שהכהנים אמרו ברכה אחת שברכות 

אינם מעכבות זו את זו,

והנה אם הברכה האחת שאמרו היא ברכת 'יוצר אור', הרי מכך שלא אמרו את ברכת 
'אהבה רבה' אף שהגיע זמנה, מוכח שהברכות לא מעכבות זו את זו. 

אבל אם הברכה שאמרו היא ברכת 'אהבה רבה' אין ראיה שברכות אינם מעכבות, כי הם לא אמרו 
'יוצר אור' שעדיין לא הגיע זמנה, ולאחר מכן הם השלימו ואמרו את ברכת 'יוצר אור'

שזו היא הברכה האחת מברכות ק"ש שבירכו  'אלא אי אמרת אהבה רבה הוו אמרי, 
הכהנים, מאי – כיצד הוכיח רבי זריקא מכך שברכות אין מעכבות זו את זו, דלמא האי 

דלא אמרי יוצר אור, משום דלא מטא זמן יוצר אור, וכי מטא זמן יוצר אור הוו אמרי. 

ואם רבי זריקא הביא ראיה משם, מוכח ששם אמרו את ברכת יוצר אור.

כיצד אפשר לדחות את הראיה 

הגמרא מבררת: ואי מכללא ]ואם נלמד את דעתו של רב זריקא מכלל דבר אחר שאמר, 
כמבואר בעמוד הקודם שדברי רב זריקא לא נאמרו במפורש אלא 'מכללא'[ מאי - מדוע 

אין זה ראיה מושלמת שהכהנים אמרו רק את ברכת יוצר? 

אפשר לדחות ולומר שהכהנים אמרו אהבה רבה, ואת ברכת 'יוצר אור' הם אמרו לאחר מכן כשהגיע 
זמנה, ואין מוכיחים שברכות לא מעכבות זו את זו, אלא שסדר הברכות אינו מעכב

מבארת הגמרא: דאי מכללא, אפשר לדחות את הראיה ולומר: לעולם אהבה רבה הוו 
אמרי שזו היא הברכה היחידה שהכהנים אמרו, ואת ברכת יוצר הם לא אמרו כי עדיין 
לא הגיע זמנה, וכי מטא ]וכשבא[ זמן יוצר אור הוו אמרי ליה, ואם כן נמצא שהם אמרו 

את שתי הברכות.

זו  זו את  אין מעכבות  זריקא מסדר תפילת הכהנים שברכות  רב  ומה שלמד   – ומאי 
הכונה לומר שסדר הברכות אינו לעיכובא, אם הקדים את הברכה השניה לפני הראשונה, 

אבל עצם אמירת הברכות מעכבות זו את זו.

ולעולם יתכן שהכהנים אמרו את ברכת אהבה רבה. 

· · ·
בסדר תפילת הכהנים שנינו: וקורין עשרת הדברות. שמע, והיה אם שמוע, ויאמר. אמת 

ויציב ועבודה, וברכת כהנים. 
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רצו לקבוע אמירת עשרת הדברות בקריאת שמע
בבית המקדש[  רק  ולא  ישראל  גבול  ]בכל  בגבולין  יהודה אמר שמואל: אף  רב  אמר 
הארצות  עמי  יאמרו  שלא   – המינין  כן, אלא שכבר בטלום מפני תרעומת  בקשו לקרות 

שרק עשרת הדברות הם מהקב"ה ולכן רק אותם קוראים. 

תניא נמי הכי רבי נתן אומר: בגבולין בקשו לקרות כן, אלא שכבר בטלום מפני תרעומת 
המינין.

רבה בר בר חנה סבר למקבעינהו בסורא. 

אמר ליה רב חסדא: כבר בטלום מפני תרעומת המינין.

אמימר סבר למקבעינהו בנהרדעא. 

אמר ליה רב אשי: כבר בטלום מפני תרעומת המינין.

הברכה שהוסיפו בתפילה בבית המקדש בשבת
בסדר תפילת הכהנים בבית המקדש שנינו: ובשבת מוסיפין ברכה אחת למשמר היוצא. 

מאי ברכה אחת?

אמר רבי חלבו: משמר היוצא אומר למשמר הנכנס: מי ששכן את שמו בבית הזה הוא 
ישכין ביניכם אהבה ואחוה ושלום וריעות. 

· · ·
בירך על יין, וחשב בתחילת ברכתו לסיים שהכל נהיה בדברו, ולבסוף נזכר וסיים בורא פרי הגפן

שנינו במשנה מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר.

פשיטא, היכא דקא נקיט כסא דחמרא בידיה ]באופן שמחזיק כוס יין בידו[ וקסבר דשכרא 
]בתחילת הברכה, כשאמר  ופתח ומברך אדעתא דשכרא  ]וחשב שהוא שכר-בירה[  הוא 
'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם', חשב לסיים שהכל נהיה בדברו כמו שמברכים על 
שכר[ וסיים בדחמרא ]וכשהגיע לסיום הברכה לאחר שאמר תיבות 'מלך העולם' נזכר 

שהוא יין, וסיים ואמר בורא פרי הגפן[, יצא. 

דאי נמי ]שהרי גם אם[ אמר שהכל נהיה בדברו יצא, דהא תנן על כולם אם אמר שהכל 
נהיה בדברו יצא. 

בירך על שכר, וחשב בתחילה לברך הגפן, ובסוף בירך שהכל
אלא היכא דקא נקיט כסא דשכרא בידיה ]באופן שאוחז כוס שכר בידו[ וקסבר דחמרא הוא,

פתח ובריך אדעתא דחמרא, וסיים בדשכרא מאי,

בתר עיקר ברכה אזלינן, וכיון שבתחילת הברכה שהיא עיקר הברכה, כשאמר 'ברוך 
והמברך הגפן על  הגפן,  בורא פרי  ה' אלוקינו מלך העולם' חשב בדעתו לסיים  אתה 

שכר לא יצא, ואם כן לא יצא ידי חובתו. 

או בתר חתימה אזלינן, והחתימה היה כראוי. 
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ראיה א מברייתא שמבואר שלא מסתכלים על מה שחשב בתחילה אלא על מה שאמר בפועל

תא שמע: שחרית פתח ביוצר אור, כשאמר 'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם' חשב 
'מלך  כשאמר   - ערבים  במעריב  וסיים  חושך',  ובורא  אור  'יוצר  כראוי  ולומר  להמשיך 

העולם' שכח שהוא בשחרית וטעה ואמר 'אשר בדברו מעריב ערבים', לא יצא. 

פתח במעריב ערבים – כשאמר 'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם' שכח שהוא בשחרית 
וחשב לומר 'אשר בדברו מעריב ערבים', וסיים ביוצר אור – כשאמר מלך העולם נזכר 

שהוא בשחרית ואמר כראוי 'יוצר אור ובורא חושך', יצא. 

ערבית פתח במעריב ערבים – כשאמר ברוך אתה ה' אלוקינו, חשב לומר כראוי 'אשר 
בדברו מעריב ערבים', וסיים ביוצר אור – כשאמר מלך העולם שכח שהוא בערבית וטעה 

ואמר 'יוצר אור ובורא חושך', לא יצא. 

ה' אלוקינו מלך העולם שכח שהוא במעריב,  – כשאמר ברוך אתה  פתח ביוצר אור 
וחשב לומר 'יוצר אור ובורא חושך', וסיים במעריב ערבים – כשאמר מלך העולם נזכר 

שהוא במעריב ואמר כראוי 'אשר בדברו מעריב ערבים, יצא. 

כללו של דבר, הכל הולך אחר החתום, אם בפועל אמר כראוי, יצא.

לומר  ולכן מה שחשב בתחילה  בסוף הברכה,  נוספת  ברכה  יש  ק"ש  בברכות  א:  דחיית הראיה 
בנוסח שאינו נכון, לא מעכב  

שאני התם דקאמר ברוך יוצר המאורות.

דחיית הדחיה, לדעת רבי יוחנן ברכה זו שמסיימים בה את ברכת יוצר אינה חשובה ברכה 

הניחא לרב דאמר כל ברכה שאין בה הזכרת השם אינה ברכה, שפיר. 

אלא לרבי יוחנן דאמר כל ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה, מאי איכא למימר, הלא 
מה שמסיימים 'ברוך יוצר המאורות', אין זה נחשב ברכה?

דחייה חדשה לראיה א:

אלא כיון דאמר רבה בר עולא, שמזכירים בשחרית גם את האור וגם את החושך, וכן 
במעריב מזכירים גם את האור וגם את החושך, כדי להזכיר מדת יום בלילה ומדת לילה 
נמצא שגם את בתחילה חשב  אתרוייהו קאמר,  ביום, כי קאמר ברכה ומלכות מעיקרא, 
למשל בשחרית לומר המעריב ערבים, אין זה מעכב כיון שחושב להזכיר גם 'גולל אור 

מפני חושך', הרי שחשב להזכיר גם את מידת היום. 

ראיה ב 

תא שמע מסיפא:

כללו של דבר, הכל הולך אחר החתום.

כללו של דבר, לאתויי מאי ]מה הוא בא לרבות[? לאו, לאתויי הא דאמרן ]וכי אין זה 
בא לרבות מה שאמרנו[, שחשב לומר טעות ובסוף סיים כהוגן, שיצא בזה ידי חובתו. 
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דחיית ראיה ב

לא. לאתויי נהמא ותמרי, מה שנאמר 'כללו של דבר' בא לרבות דין זה בלחם ותמרים. 

ומבררת הגמרא: היכי דמי? אילימא דאכל נהמא ]לחם[ וקסבר דתמרי, אכל ופתח אדעתא 
דתמרי כשאמר ברוך אתה ה' חשב לסיים 'על העץ ועל פרי העץ' וסיים בדנהמא ובסוף 
כשהגיע לתיבות מלך העולם נזכר ואמר כראוי 'הזן את העולם כולו', היינו בעיין ]זה 
האופן שאנו מסתפקים בו[, ואם הברייתא אומרת על כך שיצא ידי חובתו, הרי נפשט 

הספק שלנו. 

כשאמר ברוך אתה ה'  לא צריכא, כגון דאכל תמרי וקסבר נהמא, אכל ופתח בדנהמא 
חשב להמשיך 'הזן את העולם כולו', וסיים בדתמרי ובסוף כשהגיע לתיבת מלך העולם 
נזכר ואמר כראוי 'על העץ ועל פרי העץ ]יצא[, דאפילו סיים בדנהמא – גם אם היה מברך 
ברכת המזון על התמרים נמי יצא, מאי טעמא דתמרי נמי מיזן זייני ]תמרים גם מזינים[. 
אבל במאכלים אחרים עדיין נשאר הספק אם הולכים אחרי ההתחלה או אחרי החתימה.

· · ·

אמירת אמת ויציב, ו'ואמונה כל זאת'

אמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב: כל שלא אמר אמת ויציב שחרית, ואמת ואמונה 
ערבית לא יצא ידי חובתו.

שנאמר: 'להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות', וברכות אלו הם על החסדים שעשה עם 
אבותינו, ועל הצפייה לגאולה מיד מלכים ואויבים. 

· · ·

בכריעות בתפילת שמונה עשרה, כורע כשאומר ברוך, וזוקף כשהוא מזכיר את ה'

ואמר רבה בר חיננא ]סבא[ משמיה דרב: המתפלל כשהוא כורע, כורע בברוך. וכשהוא 
זוקף, זוקף בשם – זוקף כשהוא מזכיר את ה'.

אמר שמואל: מאי טעמא דרב, דכתיב 'ה' זוקף כפופים'.

קושיא מפסוק שמשמע שכורע כשאומר את ה'

מיתיבי, 'מפני שמי נחת הוא', ]נחת הוא לשון הכנעה[.

דחיית הקושיא:

מי כתיב 'בשמי' שמשמע שכורע כשאומר את ה', 'מפני שמי' כתיב, שכורע מפני כבוד 
ה', ולא בשעה שאומר את ה'.

שמועה נוספת בה מבואר שרב אמר שכורע בברוך וזוקף בשם

אמר ליה שמואל לחייא בר רב: בר אוריאן ]תלמיד חכם[, תא ואימא לך מלתא מעלייתא 
דאמר אבוך, הכי אמר אבוך כשהוא כורע כורע בברוך, כשהוא זוקף זוקף בשם. 
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אופן כריעה וזקיפת רב ששת
]עמוד ב[ רב ששת כי כרע, כרע כחיזרא ]כמקל ביד האדם שחובטו כלפי מטה בבת אחת[, 

יראה  שלא  גופו,  כך  ואחר  תחילה  ראשו  בנחת,  ]כנחש[  כחיויא  זקיף  זקיף,  קא  כי 
שהכריעה היא משאוי עליו.

· · ·

דעת רבה בר חיננא סבא משמיה דרב: בעשרת ימי התשובה אומרים 'המלך הקדוש' ו'המלך המשפט'
ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב: כל השנה כולה אדם מתפלל האל הקדוש, מלך 

אוהב צדקה ומשפט, 

חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכפורים, שמתפלל המלך הקדוש והמלך המשפט, 
לפי שבימים אלו ה' מראה מלכותו לשפוט את העולם.

דעת רבי אלעזר: אם אמר האל הקדוש יצא
ורבי אלעזר אמר: אפילו אמר האל הקדוש, יצא, שנאמר 'ויגבה ה' צבאות במשפט והאל 

הקדוש נקדש בצדקה', 

הכפורים,  יום  ועד  השנה  שמראש  ימים  עשרה  אלו  במשפט',  צבאות  ה'  'ויגבה  אימתי 
וקאמר 'האל הקדוש'.

כיצד הכריעו האמוראים בזה למעשה 
מאי הוה עלה?

אמר רב יוסף: האל הקדוש ומלך אוהב צדקה ומשפט.

רבה אמר: המלך הקדוש והמלך המשפט.

והלכתא כרבה.

· · ·

מי שיכול לבקש רחמים על חבירו ואינו מבקש
ואינו  לו לבקש רחמים על חבירו  ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב: כל שאפשר 

מבקש נקרא חוטא, שנאמר 'גם אנכי חלילה לי מחטא לה' מחדול להתפלל בעדכם'.

אמר רבא: אם מי שצריך רחמים תלמיד חכם הוא, צריך המבקש רחמים שיחלה עצמו 
עליו – שיתפלל באופן שיוכל להיות חולה מרוב המאמץ בתפילתו עליו.

מאי טעמא, אילימא ]אם תאמר[ משום דכתיב 'ואין חולה מכם עלי )ואין גולה( ]וגולה[ 
את אזני', הרי אין ראיה משם שהרי שם היה החולה מלך, ודילמא ]ואולי[ מלך שאני? 

אלא מהכא 'ואני בחלותם לבושי' וגו'.

· · ·
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העושה דבר עבירה ומתבייש בו

ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב: כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו, 

מוחלין לו על כל עונותיו

יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלמתך בכפרי לך לכל  ולא  'למען תזכרי ובשת  שנאמר: 
אשר עשית נאם ה' אלהים', הרי שבגלל שהתביישו כמו שכתוב 'ובשת', לכן התכפר להם 

החטא כמו שכתוב 'בכפרי לך'.

הגמרא דוחה את הראיה: דילמא צבור שאני?

אלא מהכא: 'ויאמר שמואל אל שאול למה הרגזתני להעלות אותי, 

ויאמר שאול צר לי מאד ופלשתים נלחמים בי, 

וה' סר מעלי, ולא ענני עוד גם ביד הנביאים, גם בחלומות, ואקראה לך להודיעני מה אעשה', 

הרי ששאול המלך אומר שהוא לא נענה בכמה אופנים שונים, ואילו אורים ותמים לא 
ותומים, לפי שהוא התבייש משמואל, משום  ואינו מזכיר שלא נענה באורים   – קאמר 
דקטליה לנוב עיר הכהנים, שלא יאמר לו: אתה גרמת זאת לעצמך שלא נענית באורים 

ותומים, מפני שאתה שאול הרגת את הכהנים של נוב.

לאחר שהגמרא הביאה מקור ששאול המלך התבייש על הריגת נוב עיר הכהנים, הגמרא 
מביאה את המקור שמחלו לו משמים 

ומנין דאחילו ליה מן שמיא ]שמחלו לו משמים[? 

שנאמר )ויאמר שמואל אל שאול מחר( ]'ומחר[ אתה ובניך עמי', ואמר רבי יוחנן: עמי 
במחיצתי.

מקור נוסף שמחלו לשאול

ורבנן אמרי מהכא, 'והוקענום לה' בגבעת שאול בחיר ה'. 

שתחילת הפסוק הוא מה שאנשים אמרו 'והוקענום לה' בגבעת שאול', ואת סיום הפסוק 
לא אמרו האנשים אלא יצתה בת קול ואמרה על שאול שהוא 'בחיר ה''. 

· · ·

ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע

אמר רבי אבהו בן זוטרתי אמר רבי יהודה בר זבידא: בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת 
שמע, ומפני מה לא קבעוה משום טורח צבור. 

מוציאם  'אל  בה  דכתיב  משום  תאמר[  ]אם  אילימא  בק"ש[,  לקובעה  ]רצו  טעמא  מאי 
ממצרים', 

לימא ]יאמרו[ פרשת רבית ופרשת משקלות דכתיב בהן יציאת מצרים? 

מי  וכלביא  כארי  שכב  'כרע  קרא  האי  בה  דכתיב  משום  אבין:  בר  יוסי  רבי  אמר  אלא 
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כארי  ושקטים  שלוים  לשכב  ובקומנו  בשכבנו  שומרנו  הוא  ברוך  שהקדוש   - יקימנו' 
וכלביא, ופסוק זה דומה לעניין ק"ש שכתוב בה 'ובשכבך ובקומך'.

שאלה: מדוע לא קבעוה בגלל טורח ציבור, הרי יכלו לקבוע לומר רק פסוק אחד

ולימא האי פסוקא ותו לא? 

תשובה: היות ובתורה היא כתובה כפרשה אחת שלימה, לא אומרים פסוק אחד מתוך פרשה 

גמירי, כל פרשה דפסקה משה רבינו, פסקינן. דלא פסקה משה רבינו, לא פסקינן. 

· · ·

מדוע קבעו פרשת ציצית בקריאת שמע

פרשת ציצית מפני מה קבעוה בקריאת שמע?

אמר רבי יהודה בר חביבא מפני שיש בה )חמשה( ]ששה[ דברים: 

א. מצות ציצית 

ב. יציאת מצרים 

ג. עול מצות 

ד. ודעת מינים ]ההופכים טעמי התורה למדרשי טעות[

ה. הרהור עבירה 

ו. והרהור עבודה זרה. 

בירור: ג' מתוך הששה מפורשים בפרשת ציצית, אבל שאר הדברים היכן הם כתובים

בשלמא הני תלת מפרשן ]השלש הראשונים מפורשים בפרשת ציצית[: 

עול מצות, דכתיב 'וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות ה''. 

ציצית, דכתיב 'ועשו להם ציצית' וגו'. 

יציאת מצרים, דכתיב 'אשר הוצאתי' וגו'. 

אלא דעת מינים הרהור עבירה והרהור עבודה זרה מנלן? 

ביאור: דעת מינים הרהור עבירה ועבודה זרה גם מפורשים בפרשת ציצית

דתניא 'אחרי לבבכם' זו מינות, וכן הוא אומר 'אמר נבל בלבו אין אלהים', ואין לך נבל 
יותר ממי שהופך דברי אלוקים חיים. 

היא  כי  לי  'ויאמר שמשון אל אביו אותה קח  זה הרהור עבירה, שנאמר  עיניכם'  'אחרי 
ישרה בעיני'.

'אתם זונים' זה הרהור עבודה זרה, וכן הוא אומר 'ויזנו אחרי הבעלים'.
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משנה

זכירת יציאת מצרים בלילה
מזכירין יציאת מצרים בלילות, ולכן צריך לומר פרשת ציצית גם בלילה. 

המקור לדין זה
אמר רבי אלעזר בן עזריה: הרי אני כבן שבעים שנה ]הייתי נראה כבן שבעים, שבאותו 

יום מינוהו לנשיא, וקיבל שיבה, שיראה כבן שבעים[ 

ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, שלא מצא מקור לחובת זכירת יציאת מצרים 
בלילה.

עד שדרשה בן זומא, שנאמר 'למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך'. 

'ימי חייך' – הימים. 

'כל ימי חייך' - הלילות. 

לדעת חכמים שאין מזכירים יציאת מצרים בלילה, כיצד הם דורשים את הפסוק 'כל ימי חייך'
וחכמים אומרים: 'ימי חייך' העולם הזה. 'כל' להביא לימות המשיח.

גמרא

זכירת יציאת מצרים לימות המשיח
תניא, אמר להם בן זומא לחכמים: וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח, והלא כבר 
בני ישראל מארץ  ה' אשר העלה את  יאמרו עוד חי  ולא  ה',  נאם  ימים באים  'הנה  נאמר 
מצרים, כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות 

אשר הדחתים שם'. 

]ההצלה[ משעבוד מלכיות  יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהא  לו: לא שתעקר  אמרו 
עיקר, ויציאת מצרים טפל לו. 

כיוצא בו אתה אומר, 'לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך'. 

�
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:DnW dxU iM ixU DnW§¨¨¨¦¨¨§¨

ÂË ÊÈ ˙È˘‡¯·
.6l`xUil mid÷` xn`Ie©Ÿ¤¡¦§¦§¨¥

awri xn`Ie dliNd z`xnA§©§Ÿ©©§¨©Ÿ¤©£Ÿ
:ipPd xn`Ie awri©£Ÿ©Ÿ¤¦¥¦

· ÂÓ ˙È˘‡¯·
.7mid÷`d ii `Ed dYõ¨§¨¨¡¦

Fz`vFde mxaõA YxgA xW £̀¤¨©§¨§§¨§¥
FnX YnUe miCUM xE`n¥©§¦§©§¨§

:mdxaõÊ Ë ‰ÈÓÁ §¨¨³
 Á"·‰ ˙Â‰‚‰

ÒÂ˙'åëå'(א) àøå÷ äéä ä"ã
'éøîà 'ìùåøéá˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê

:úåëøá(ב)„" ‡·.àä ú"àå
úåëøáã àä àîìéã] 'îéú á"ð
êøéá àìù] à÷åã åæ [úåáëòî
àø÷ íà ìáà .úåëøá [ììë
êøéá íà àöéã êì [àîéà] ù"÷
:[úåáëòîã ë"çà] úåëøáä³

 Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚
'Ó‚.'ÂÎ  ‡¯Â˜‰ ÏÎïîéñ à"âî

:æ"ñ ñ"ñ ç"øô ïééòå åð÷
 ‡¯Â˜  ‰È‰  ̃ ¯Ù

'Ó‚.'ÂÎ Ï"Ú·Ó  ‡Â‰‰ïééò
ä"ã á"ò æ"é äèåñ 'ñåú

:áéúëã'ÒÂ˙'ÂÎ  ÔÂ˘Ï· ‰"„
.'ÂÎ  ‡¯ÊÚ  ‡‰„ùéø à"âî ïééò

:ä"ì÷ ïîéñ

³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

.‰Á¯˜ Ô· Ú˘Â‰È '¯ ¯Ó‡
ñ"ùä äéìåëá ïðéñøâã àä
åðééä äçø÷ ïá òùåäé 'ø
ïðéñøâãë ,àáé÷ò 'ø ìù ïá
åì øîà (.å úåòåáù) íúä
ò"ø ìù åðá òùåäé 'ø

ò"øì'תוס ועי' נח. (בכורות

ÂÂÎ‰..שם) ˙ÂÎÈ¯ˆ ˙ÂˆÓ
ïéåëéù êéøö äåöî äùåòäù

åúáåç éãé úàöì äá ערובין)

ÎÎ˙·‰..צה:) ˘"˜ïåùìá
øçà ïåùìá àìå ùã÷ä מגילה)

Ô˙ÈÈÂ‰·ùã÷ä..יז.) ïåùìá
ÏÂÎ‰.(שם) ‰¯Â˙‰ ÏÎ„

‰¯Ó‡ ÔÂ˘Ï ÏÎ·.úåø÷ì
úñðëä úéáá(.לג .(סוטה

·È˙Î„ ÌÂ˘Ó ÍÈ¯Ëˆ‡
.ÚÓ˘àìã åéäå êéøèöà

àìà ,ïåùì ìëá ù"÷ì äéùøãú
åéðæàì òéîùäì(שם).

³̇
ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ

‰È¯‡‰א. ÈÙÓ Ï‡Â˘ Ì·
‡ÏÂ „Â·Î‰ ÈÙÓ ·È˘ÓÂ
[:Ï ÔÓ˜Ï] ÔÈ¯Ó‡„ ,‰ÏÙ˙·
‡Ï ÂÓÂÏ˘· Ï‡Â˘ ÍÏÓ ÂÏÈÙ‡
ÏÚ ÍÂ¯Î ˘Á 'ÈÙ‡ Â·È˘È

.˜ÈÒÙÈ ‡Ï Â·È˜Úàîåé 'ñåú
.íá ä"ã :èé

³
Ï‡Á ÂÈ·¯

.'È˙Ó‰¯Â˙· ‡¯Â˜ ‰È‰
ÔÂÈÎ Ì‡ ‡¯˜Ó‰ ÔÓÊ ÚÈ‚‰Â

.‡ˆÈ Â·Ï‡ÓÈ˜Â‡
,‰È‚‰Ï ‡¯Â˜· ÔÈ˙È˙ÓÏ
‰ÏÈÓ‰ ‡¯Â˜ ÂÈ‡˘
ÔÂ‚Î ,‰·È˙Î· ‡Ï‡ ‰„Â˜È·
¯ÓÂÏÎ ‡¯˜Ó Â‰¯Â˜ ‡¯˜ÈÓ
‡Â‰ ‰Ê‰ ÔÈÈÚÎ ,„"ÂÈ ¯ÒÁ
ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÊÂ ‰È‚‰Ï ‡¯Â˜
ÈÓ Ï·‡ .Â·Ï ˙‡ ÔÈÂÎÏ
˙¯ÂÒÓ· ‡¯Â˜ ‰È‰˘
˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈ‚‰Â ‡¯˜Ó‰
‡¯Â˜ ‡Â‰˘ ˙Ú· ÚÓ˘
‡Ï˘ Ù"Ú‡ ,ÚÓ˘ ˙˘¯Ù·
˙Ú˘· ·Ï‰ ˙ÂÂÎ· ‡¯˜
ÔÈÚÓ˘ .‡ˆÈ ÚÓ˘ ˙‡È¯˜
˙ÂÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙ÂˆÓ„ ‰ÈÈÓ
˙Â·ÎÚÓ ÔÈ‡ ˙ÂÎ¯·Â ‰ÂÎ
Â¯Ó‡ ˘Â¯ÈÙ·Â .ÂÊ ˙‡ ÂÊ
¯Ó‡ Ï‡¯˘È ı¯‡ „ÂÓÏ˙·
˙ÂÎ¯· ˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê ÔÈ·‡ '¯

.˙Â·ÎÚÓ‡Ï‡‰Â‡ÓÈ˜Â‡„
ÔÈ‡ ˙ÂÎ¯· „ÈÓ˙„ 'È˙ÓÏ
ÈÏÈÓ È‰ ,ÂÊ ˙‡ ÂÊ ˙Â·ÎÚÓ
˙Â¯˜Ï Ï·‡ ,Ô¯„ÒÎ ‡Ï˘
.‡Ï ‰Î¯· ‡Ï· ('ÈÙ‡) ˘"˜
‡È‰‰Â .¯Â·ˆ· ÈÏÈÓ È‰Â
‡‰ ı¯˙Ó„ ‡ÓÂÈ„ ˜"Ù„
,È˘ ˜¯Ù· ‡‰ ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù·
‡Ï‡ ,ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù ‡˜Â„ Â‡Ï
,ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù Ë˜ Ú"¯ ÌÂ˘Ó
Ì‡ ÈÎ ‰ÂÎ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ Ï·‡
ÌÈ‰Î‰ È·‚Â ÔÂ˘‡¯ ˜ÂÒÙ
„ÈÁÈ· ‡Î‰„ 'È˙ÓÂ ,˙È˘
.‰¯Â˙· ‡¯Â˜ ‰È‰ Ô˙„Î

.„Â·Î‰ ÈÙÓ Ï‡Â˘˘Â¯ÈÙ
„·Î Ì„‡ ÌÂÏ˘· Ï‡Â˘
.ÌÂÏ˘ ÂÏ ÌÈ„˜‰Ï ÈÂ‡¯˘
ÌÈ„˜Ó˘ ÈÓÏ ÌÂÏ˘ ·È˘ÓÂ

.ÌÂÏ˘ ÂÏ˙‡È¯˜ Ô·¯ Â˙
.‰·˙ÎÎ ÚÓ˘˙È¯˜ ,˘Â¯ÈÙ

ÈÈÒ· ‰·˙Î˘ ÔÂ˘Ï· ÚÓ˘
,È·¯ È¯·„ ˘„˜ ÔÂ˘Ï ‡È‰„
ÔÂ˘Ï ÏÎ· ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ
‡ÓÚË È‡Ó .‡ˆÈ ‰‡¯˜˘
[ÂÈ‰Â] ‡¯˜ ¯Ó‡ [È·¯„]
Ô‰˘ ¯ÓÂÏÎ ,Â‰È Ô˙ÈÈÂ‰·

˘ÎÚ‡¯˜È Ô˙È˙ÎÂ ÂÈ
ÌÈÓÎÁÎ ‰ÎÏ‰Â .ÌÏÂÚÏ
‚ÈÏÙ„ È·¯ ÂÏÈÙ‡ ‡‰„
ÔÏ Ì˙Ò ,‡Î‰ ÌÈÓÎÁ‡
ÂÏ‡Â ˜¯Ù·„ ,ÌÈÓÎÁÎ
˙˘¯Ù ÔÂ˘Ï ÏÎ· ÔÈ¯Ó‡

.ÔÂ„˜Ù‰ ˙ÂÚÂ·˘Â ˙Â„Ú‰ ˙ÂÚÂ·˘Â ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙Â ˘"˜Â ¯˘ÚÓ ÈÂ„ÈÂ ‰ËÂÒ‰ÈÏ ÈÚ·ÈÓ ‡Â‰‰ ÂÈ‰Â ·È˙Î ‡‰ ÈÓ Ô·¯ÏÂ]
.Ú¯ÙÓÏ ‡¯˜È ‡Ï˘.[Ô¯„ÒÎ ÌÈ¯·„‰ ¯ÓÂÏÎ ,ÌÈ¯·„‰Ó È·¯ÏÂ .Ô‰˘ ˙ÂÓÎ ÂÈ‰È ¯ÓÂÏÎÏÎ· ‰ÏÂÎ ‰¯Â˙‰ ÏÎ È·¯ ¯·Ò„ ‡¯ÓÈÓÏ

.‰¯Ó‡ ÔÂ˘Ï‰˜È˙Ú‰Ï ‰˙È Ì‡ ÂÈÈ‰ ÔÂ˘Ï ÏÎ· ¯Ó‡˜„ È‡‰Â ,˘„Â˜ ÔÂ˘Ï· ‰˘ÓÏ ‰˙È ‰¯Â˙ Ô˙Ó ˙Ú˘·„ ‡ËÈ˘Ù ‡‰ ˘Â¯ÈÙ
.‡Ï Â‡ ¯Á‡ ÔÂ˘Ï·

³
ÔÂ‡‚ ÌÈÒÈ ·¯

·È˙ÂÓÔÈ·‡ ¯· ÈÒÂÈ '¯
ÈÒÂÈ '¯ ‡ÓÈ˙È‡Â
ÈÓ Ì‰¯·‡ ÂË‡ ‡„·Ê ¯·
‡ÓÁ¯ ‰ÈÈ¯˜ ¯„‰ ‡Ï
‡"ÙÒ] ÈÓ ‡˙ÙÒÂ˙·Â Ì¯·‡
ÌÂ˜Ó‰ ‰Ê ÔÈÚ· [ÔÈ˙ÏÈÎÓ„
Ù"Ú‡ Ì‰¯·‡ ‡Â‰ Ì¯·‡
Ì¯·‡ Ì‰¯·‡ ˙‡ ‡¯˜Â ¯ÊÁ˘
'ÂÎ Á·˘Ï ‡Ï‡ È‡‚Ï ÂÈ‡
ÂÓÚ ¯·„ ‡Ï˘ „Ú Ì¯·‡ ‡Â‰
˘ÈÂ ÂÓÚ ¯·„˘Ó Ì‰¯·‡ ‡Â‰
Ï˘ ÂÓ˘ Â˙˘ ‰ÓÏ ÔÈÏ‡Â˘˘
‡ÏÂ ·˜ÚÈ Ï˘ ÂÓ˘Â Ì‰¯·‡
‰Ë˘ÙÂ ˜ÁˆÈ Ï˘ ÂÓ˘ ‰˙˘
Ì‰¯·‡ ÈÎ ÂÊ ‰Ï‡˘ Ï˘
Ô˙Â‡· ÌÂ‡¯˜ Ì‰È˙Â·‡ ·˜ÚÈÂ
‰"·˜‰ ÌÏ„È‚ ÍÎÈÙÏÂ ˙ÂÓ˘‰

·È˙Î„Î „ÏÂ˘ Ì„Â˜ Ì˘‰ ‰Ê· Â‡¯˜ ‰"·˜‰ ˜ÁˆÈ Ï·‡ ‡Â‰ Ô‰Ï ‡¯˜˘ ˙ÂÓ˘·(יז Â˜¯‡˙(בראשית Ô· ÍÏ ˙„ÏÂÈ Í˙˘‡ ‰¯˘ Ï·‡
‡·¯ÚÓ È·„ ‡¯Ó‚·Â ‰"·˜‰ ÈÙÓ ÂÓ˘ ‡¯˜˘ ‰ÓÏ ÂÓ˘ ‰˙˘ ‡Ï ˜ÁˆÈ [‡· 'Ù·] Ï‡ÚÓ˘È '¯„ ‡˙ÏÈÎÓ· ˙È‡Â ˜ÁˆÈ ÂÓ˘ ˙‡

פירקא) דהאי ·˘ÔÓ(בסיפא Ô˙Â‡ Â‡¯˜ Ì‰È˙Â·‡ ÂÏÈ‡ ‰˙˘ ‡Ï ˜ÁˆÈ Ï˘ ÂÓ˘Â ·˜ÚÈ Ï˘ ÂÓ˘Â Ì‰¯·‡ Ï˘ ÂÓ˘ ‰˙˘ ‰Ó ÈÙÓ
:‰ÓÏ˘Â ‰È˘‡È Ï‡ÚÓ˘ÈÂ ˜ÁˆÈ Â„ÏÂ ‡Ï˘ „Ú Â‡¯˜ ‰Ú·¯‡ .Â‡¯˜ ‰"·˜‰ ˜ÁˆÈ Ï·‡ ‡Ó˜ ‡˜¯ÈÙ ˜ÈÏÒ

 ‡È˙ ‡˜¯ÈÙ˙ÚÓ˘˘‡¯ ˙ÎÒÓ· ÔÈ„ ˙È· Â‰Â‡¯ ˜¯Ù· ‡˙ÏÈÓ ‡‰„ ‡È„‰Ï ‰È˙È‡ .‰ÂÂÎ ˙ÂÎÈ¯ˆ ˙ÂˆÓ ‰ÈÓ
‰˘‰(כח ÂÂÎ‰:(דף ÈÚ· ÂÓÊ· ‡Ï˘ ‰ÂÂÎ ÈÚ· ‡Ï ÂÓÊ· ¯Â·ÚÏ ‰ÂÂÎ ÈÚ· ‡Ï ˙‡ˆÏ ‡·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 'ÈÓ˜Â‡ ÛÂÒ·ÏÂ ‡˙·ÂÈ˙ ‰ÓÎ ÈÈ·‡ ‰È·È˙È‡Â ‰ÂÂÎ ˙ÂÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙ÂˆÓ ‡·¯ ¯·Ò ‡˜ ‡ÓÏ‡ ¯Ó‡˜„
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לה. דמתני ç"áá:איכא äáøã àäì ראשון úùøô.בפרק ìë

:òîù.'כו כוונה מצות ìéæàåע"כ äì ùøôî äìåë(א): יאשיה א"ר
כאן. ïåùàø:עד ÷øô.'כו כוונה ÷äàéø:מצות àìá äðååëã ã"ñ÷

ואילך. òåîù:מכאן íà äéäå úùøô.הלב כנגד שימה àäãשתהא
äðååëå äàéø÷á åàì áéúëã íúîùå
àäéù ãé ìù ïéìéôú úîéùá àìà éøééà
áìä ãâðë ãé ìù äáåâ ìò äúåà íù

â"ä :ï"åãøá òåøæä úøåá÷ ìò ההוא
כתיב. תורה ÷àøבדברי çëåîãë

'åâå íëéðá úà íúåà íúãîìå(עד :ז
åãáì:כאן. ïåùàø ÷åñô.ובדל"ת

àìá çà øîàã äîë ìëã ú"éçá àìå
òöá äîå éãéî òîúùî àì ú"ìã
ãò êéøàé ú"ìãá ìáà åúëøàäá
íéîùá ãéçé åáìá åðùòéù øåòéùë
ùøôîãë äéúåçåø òáøàìå õøàáå

:ïî÷ì.בחי"ת יחטוף  שלא  ìéáùáובלבד
äúàéø÷á øäîé àì ú"ìãä úåëéøà

óèçá äðàø÷é àìù[‡]ïéàå çúô àìá
:íåìë äæ'וכו למעלה .דאמליכתיה

'ä êáìá áåùçúù øåòéù úëøàäù
:äéúåçåø 'ãå õøàáå íéîùá ãçà

éøîàãבעמידה. ä"áì 'éôà[.àé ìéòì]
ïéëìäîå ïéøå÷å ïúëàìîá ïé÷ñåò
ãåîòì êéøöù íä íéãåî ïéøå÷å
éôì äæä àø÷îä ãò ãçà íå÷îá

:äðååë úåöî ïàë ãòù חזינא לא
שמים. מלכות עליה äéäùדמקבל

ù"÷ ïîæ íãå÷î åéãéîìúì äðåù
:÷éñôî åéúéàø àì ïîæä òéâäùëå

וגומרה. åãîòùחוזר øçàì
:íéãéîìúä.מהדר úåðùìדקא

äá úéàã àúòîù íåé ìëá íéãéîìúì
úéöéö úùøô íå÷îá íéøöî úàéöé

:áéöéå úîàå.בזמנה:ù"÷ ïîæá
צערן. קמא éðúéàøבפסוקא íà

÷åñôá äôé øòðàù ãò éðøòö íðîðî
:ïåùàø.פרקדןåéðôå åáâ ìò áëåù
:äìòîì.אפרקיד דגני אמאן לייט

äàøðå åúðù êåúá åøáà äù÷úé àîù
:éàðâ êøã àåäå íéáøì.מיגנא

:ïùéì.דמי שפיר מצלי àåäùëכי
ìáà éîã øéôù èòî åãö ìò äèåî
øåñà éîð éìöî åìéôà ù"÷ éø÷î
êøã íéîù úåëìî åéìò ìá÷îù

:äåàâå äøøù.אדם åìéôàלכל
:ãáëð åðéà.מחסרא חסורי

ïéà åäééåøúá éðúîì äéì äåäã
:éãéî éù÷îì àëéì åúå øîåì êéøö

éçà

 øùà. êåöî éëðàêéúéåö øùà áúëîì äéì äåä úøîà à÷ãë éàã
êìéàå ïàëî åìéôà òîùî êåöîã אéàã äìàä êéøèöà î"îå

:ììëá äééðù äùøô óàã àðéîà äåä éëä åàì øîà äëìä àáø
. øéàî éáøë:äàøúá àåäã àáøë ì"éé÷ã àúëìä éëäå ìò êááì

. äãéîòáéàã åàì ùøôî éîìùåøéá
êìäî äéä íàã àìà ãîåò áùåé äéä
íãà ìë éøîà ä"áã â"òà ãîåò
øçáåîä ïî äåöî î"î åëøãë àøå÷
åðéàù éôì êìäî àåäùë ãåîòì
àåäùë ïéåëì ìåëé åðéàå êë ìë áùåéî
äëìä ïëå ãîåò äéä øùàë êìäî
÷åñôá ãåîòì äåöî êøãá êìäîã

'à בãáì ïåùàø ÷åñôá äðåë ïðéòáå
àîåçðúá àúéà ïëå(חíùá äãåäé áø

ìåò åéìò ìá÷ì øåñà øîà ìàåîù
àìà êìäî àåäùë íéîù úåëìî
úáäàåì òéâéùëå àø÷éå ãåîòé

:åëøãì êìé ìàåù äàøéä éðôî
.' åëåéáøë äëìä äãåäé 'øå î"ø

áéùî òöîàá åìéôà øîàã äãåäé
úåðòì øúåîù äàøð ë"à ãåáëä éðôî
êì ïéàã ù"÷ òöîàá äùåã÷å ùéã÷
òöîàá ìáà äæî ìåãâ ãåáëä éðôî

øåñà ç"é$òîùîã(ב)ïéà 'ôá ïî÷ì
ïéãîåò(.àì 'ã)(טäìôúì äìåàâ ïéáã

éîå äîöò äìôúá ù"ëå úåðòì ïéà
íéãåîì òéâî ö"ùå åãáì ììôúîù
íéãåî øîàé àì ìáà íéãåîì äçùé

ìáàי) äëøáä òöîàá äéäù à÷åãå
òøåëë äàøðã àì äëøáä óåñá

ïðéøîàå äëøáä ìéáùá(.ãì 'ã ïî÷ì)
ïúåàá àìà úåëøá ìëá òåøëì ïéàã
äéäù ìéâø äéä ú"øå íéîëç åð÷úù
ùéã÷ úåðòì éãë àìô äùåòá ïéúîî
ääù 'éôà øáåñ 'éäå 'åáöä íò äùåã÷å
:ùàøì øæåç åðéà ìëä úà øåîâì éãë

íéîé

1 ‰˙‡ Ô‡ÎÓ  Í··Ï ÏÚ ÌÂÈ‰ ÍÂˆÓ ÈÎ‡ ¯˘‡
 ̄ Ó‡ ‰ÂÂÎ ‰ÎÈ¯ˆ  ‰ÏÂÎ ‰˘¯Ù‰ ÏÎ˘ „ÓÏ
 Ú"¯Î ‰ÎÏ‰  ÔÁÂÈ '¯ ¯Ó‡ ‰Á ¯· ¯· ‰·¯

‡È˙„ ‡‰‡ ‰Ï È˙Ó„ ‡ÎÈ‡(à ̇ ‡ ‡¯Â˜‰
 ÌÂ˘Ó ‡Á‡ '¯ Â·Ï ˙‡ ÔÈÂÎÈ˘  ÍÈ¯ˆ ÚÓ˘
 ̃ ¯Ù· Â·Ï  ÔÂÂÎ˘ ÔÂÈÎ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯
 ‰Á ¯·  ̄ · ‰·¯  ̄ Ó‡ ÍÈ¯ˆ  ÂÈ‡  ·Â˘ ÔÂ˘‡¯
 ÌÂ˘Ó ¯Ó‡˘ ‡Á‡ '¯Î ‰ÎÏ‰  ÔÁÂÈ '¯ ¯Ó‡
 Ú¯ÙÓÏ ‡¯˜È ‡Ï˘ ÂÈ‰Â Í„È‡ ‡È˙ ‰„Â‰È '¯
 ‰ÂÂÎ  ̇ ÂˆÓ Ô‡Î „Ú ¯ÓÂ‡ ‡¯ËÂÊ ' ̄ Í··Ï ÏÚ
 ̄ ÓÂ‡ ‰È˘‡È  È·¯ ‰‡È¯˜ ˙ÂˆÓ ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ
 ‰ÂÂÎ ˙ÂˆÓ ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ ‰‡È¯˜  ̇ ÂˆÓ Ô‡Î „Ú
 ̄ ·„Ï ·È˙Î„ ‰‡È¯˜ ˙ÂˆÓ ÍÏÈ‡Â  Ô‡ÎÓ ˘"Ó
 „Ú ˜"‰ Ì· ˙¯·„Â ·È˙Î ‡‰ ÈÓ ‡Î‰ Ì·
 ‰‡È¯˜  ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ ‰‡È¯˜Â ‰ÂÂÎ ˙ÂˆÓ Ô‡Î
 ‰ÂÂÎ ˙ÂˆÓ Ô‡Î „Ú ‡˘  È‡ÓÂ ‰ÂÂÎ ‡Ï·
 Ì˙‰ Ì· ˙¯·„Â Í··Ï ÏÚ ·È˙Î„ ‰‡È¯˜Â
 ‡Â‰‰ Ì· ¯·„Ï ÌÎ··Ï ÏÚ ·È˙Î  ‡‰ ÈÓ

 ̃ ÁˆÈ È·¯„ÎÏ ‰ÈÏ  ÈÚ·Ó(á ̄ Ó‡„2 Ì˙Ó˘Â
‡‰˙˘ ‰ÎÈ¯ˆ ‰Ï‡ È¯·„ ˙‡‡ „‚Î  ‰ÓÈ˘

' ̄ ¯Ó  ̄ Ó‡ :·Ï‰Ô‡Î „Ú ¯ÓÂ‡ ‰È˘‡È
˘"Ó ‰ÂÂÎ ˙ÂˆÓ ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ ‰‡È¯˜ ˙ÂˆÓ
 ÏÚ ·È˙Î„ ÌÂ˘Ó ‰ÂÂÎ ˙ÂˆÓ ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ
 ̃ "‰  Í··Ï ÏÚ  ·È˙Î ‡‰ ÈÓ ‡Î‰ ÌÎ··Ï
 ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ ‰ÂÂÎÂ ‰‡È¯˜ ˙ÂˆÓ Ô‡Î „Ú
 ‰‡È¯˜ ˙ÂˆÓ Ô‡Î „Ú  ̆ "ÓÂ ‰‡È¯˜  ‡Ï·  ‰ÂÂÎ
ÈÓ Ì˙‰ Ì· ˙¯·„Â Í··Ï ÏÚ ·È˙Î„ ‰ÂÂÎÂ
È¯·„· ‡Â‰‰ Ì· ¯·„Ï ÌÎ··Ï ÏÚ  ·È˙Î ‡‰
 ̄ "˙ : Â‰· ÂÒ¯‚ÈÏ„  ÈÎÈ‰  ÈÎ ‰¯Â˙  ÂÎÈÈ·  Â¯ÈÓ‚‡ ‡ÓÁ¯  ̃ "‰Â ·È˙Î ‰¯Â˙

3 „Á‡ '‰ ÂÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯˘È ÚÓ˘· ̄ Ó‡ Ó" ̄ È¯·„ ·Ï‰ ˙ÂÂÎ ‰ÎÈ¯ˆ Ô‡Î „Ú
¯ÓÂ‡ ÒÂÎÓÂÒ ‡È˙ Ó"¯Î ‰ÎÏ‰ ‡·¯‚ÂÈÓÈ ÂÏ ÔÈÎÈ¯‡Ó „Á‡·  ÍÈ¯‡Ó‰ ÏÎ

 È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ ˙"ÈÏ„·Â ·˜ÚÈ  ̄ · ‡Á‡ ·¯ ¯Ó‡ ÂÈ˙Â˘Â„ ÛÂËÁÈ ‡Ï˘ „·Ï·Â
 ÍÈ¯‡Ó ‰Â‰„ ‰ÈÈÊÁ [‡·‡ ¯·  ‡ÈÈÁ] '¯„ ‰ÈÓ˜ ·È˙È ‰Â‰ ‰ÈÓ¯È ' ̄ ˙"ÈÁ·

 Ï"‡ ‡·ÂË‰ ‡Ï  Â˙ ÌÈÓ˘‰ ˙ÂÁÂ¯ Ú·¯‡ÏÂ ‰ËÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ ‰È˙ÎÈÏÓ‡„  ÔÂÈÎ
 ÏÚ ‰„ÈÓÚ· Í··Ï ÏÚ ‰„Â‰È  ·¯ ¯Ó‡ ‡·˜ÂÚ ¯Ó ¯· Ô˙ ·¯ ¯Ó‡ :˙ÎÈ¯ˆ

‡ÓÈ‡ ‡Ï‡ Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ  Í··ÏÂÈ·¯Â ‡Ï ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ ‰„ÈÓÚ· Í··Ï ÏÚ „Ú
 ̄ · ‰·¯ ¯Ó‡„ ‰ÈÓÚËÏ  ÔÁÂÈ '¯ ‡„Ê‡Â ‰„ÈÓÚ· ‰ÏÂÎ ‰˘¯Ù‰ ÏÎ ¯Ó‡  ÔÁÂÈ
 Ï‡¯˘È ÚÓ˘ ¯"˙ :‰„Â‰È '¯ ÌÂ˘Ó ¯Ó‡˘ ‡Á‡ '¯Î  ‰ÎÏ‰ ÔÁÂÈ ¯" ‡ ‰Á ¯·

 „Á‡ ' ‰  ÂÈ‰Ï‡ '‰$ ‡ÈÊÁ ‡Ï ‡ÈÈÁ '¯Ï ·¯ Ï"‡ ‡È˘‰ ‰„Â‰È '¯ Ï˘ ˘"˜ ÂÊ
‰ÈÏ  ̄ Ó‡ ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ‰ÈÏÚ Ï·˜Ó„ È·¯Ï ‰ÈÏ(âÈ˙ÁÙ ¯·(ãÊ ̄ È·ÚÓ˘ ‰Ú˘·

ÂÈ‡ ¯ÓÂ‡ ‡¯Ù˜ ¯· ‰¯ÓÂ‚Â ¯ÊÂÁ ÂÈ‡ Â‡ ‰¯ÓÂ‚Â  ̄ ÊÂÁ ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ÏÂÚ ÂÈÏÚ Ï·˜Ó ÂÈÙ ÏÚ  ÂÈ„È
 ‡ÈÓ‡„ È„È„Ï ‡ÓÏ˘· È·¯· ˘"¯Ï ‡¯Ù˜ ¯·  Ï"‡ ‰¯ÓÂ‚Â ¯ÊÂÁ ¯ÓÂ‡ È·¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯  ‰¯ÓÂ‚Â  ̄ ÊÂÁ
 ‰ÓÏ ‰¯ÓÂ‚Â ¯ÊÂÁ ˙¯Ó‡„  Í„È„Ï ‡Ï‡ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ‰· ˙È‡„ ‡˙ÚÓ˘‡ È·¯ ¯„‰Ó„  ÂÈÈ‰ ‰¯ÓÂ‚Â ¯ÊÂÁ ÂÈ‡
 ·¯„ ‰ÈÓ˘Ó ‡˙¯Ó  ̄ ·  Ï‡ÂÓ˘  ·¯„ ‰È¯· ‡ÏÈ‡ '¯ ¯Ó‡  ‰ÓÊ· ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯ÈÎÊ‰Ï È„Î È¯Â„‰‡Ï ‰ÈÏ
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ברכות דף יג יום חמישי יט טבת תש"פ 

נאמר בפסוק 'לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך', לא שיעקר יעקב 
ממקומו, אלא ישראל עיקר ויעקב טפל לו. 

מקור מפסוק שלעתיד לבא עיקר הסיפור יהיה סיפור הגאולה, וסיפור יציאת מצרים יהיה טפל לו
וכן הוא אומר 'אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו'. 

'אל תזכרו ראשונות', זה שעבוד מלכיות. 

'וקדמוניות אל תתבוננו', זו יציאת מצרים. 

זו מלחמת  יוסף:  'הנני עושה חדשה עתה תצמח', תני רב  ובהמשך הפסוק שם כתוב: 
גוג ומגוג. 

משל למה הדבר דומה, לאדם שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב וניצל ממנו, והיה מספר 
והולך מעשה זאב. 

פגע בו ארי וניצל ממנו, והיה מספר והולך מעשה ארי. 

פגע בו נחש וניצל ממנו, שכח מעשה שניהם והיה מספר והולך מעשה נחש. 

אף כך ישראל, צרות אחרונות משכחות את הראשונות. 

דרשה בשם אברם - אברהם
אברם הוא אברהם 

בתחלה נעשה אב לארם, לאנשי מדינתו שהיה מארץ ארם.

ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו, כמו שכתוב 'אב המון גוים'. 

דרשה בשם שרי - שרה
שרי היא שרה, 

בתחלה נעשית שרי לאומתה, וזהו שרי לשון יחיד, שרה שלי. 

ולבסוף נעשית שרה לכל העולם כולו. 

הקורא לאברהם 'אברם'
תני בר קפרא: כל הקורא לאברהם אברם עובר בעשה, שנאמר 'והיה שמך אברהם'. 

רבי אליעזר אומר: עובר בלאו, שנאמר 'ולא יקרא עוד ]את[ שמך אברם'. 

הקורא לשרה 'שרי'
מבררת הגמרא: אלא מעתה הקורא לשרה שרי, הכי נמי ]גם כן עובר באיסור[? 

פושטת הגמרא: התם קודשא בריך הוא אמר לאברהם, שרי אשתך לא תקרא את שמה 
שרי כי שרה שמה, ואין זה הוראה לכל ישראל. 
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הקורא ליעקב 'יעקב'
מבררת הגמרא: אלא מעתה הקורא ליעקב יעקב הכי נמי ]גם כן עובר באיסור[? 

דכתיב  יעקב[,  וקראו  הכתוב  ]שחזר  קרא  אהדריה  דהדר  שאני התם  הגמרא:  פושטת 
'ויאמר אלהים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב'.

ה'  הוא  'אתה  בפסוק  כתוב  הרי  זבידא,  בר  יוסי  רבי  ואיתימא  בר אבין  יוסי  רבי  מתיב 
האלהים אשר בחרת באברם', הרי שגם אצל אברהם הפסוק חוזר וקוראו 'אברם'?

אמר ליה: התם נביא הוא דקא מסדר לשבחיה דרחמנא מאי דהוה מעיקרא, שבתחילה 
בחרת בו בהיות שמו אברם ושמת את שמו אברהם. 

הדרן עלך מאימתי

משנה
היה קורא בתורה פרשת ק"ש והגיע זמן המקרא – זמן קריאת שמע, אם כוון לבו יצא. 

הפסקה בברכות ק"ש ובק"ש, דעת רבי מאיר
בפרקים שואל מפני הכבוד – שואל בשלום אדם נכבד שראוי להקדים לו שלום, ומשיב 

שלום ]מפני הכבוד[ אם אמרו לו שלום. 

ומשיב  יהרגנו,  שואל בשלום אדם שמפחד ממנו שלא   – ובאמצע שואל מפני היראה 
שלום ]מפני היראה[ אם אמרו לו שלום, דברי רבי מאיר. 

דעת רבי יהודה 
רבי יהודה אומר: באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד. 

ובפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. 

איזה מקומות נקראים 'בין הפרקים'
אלו הן בין הפרקים:

בין ברכה ראשונה שלפני קריאת שמע לשניה. 

בין ברכה שניה לשמע. 

בין שמע לוהיה אם שמוע. 

בין והיה אם שמוע לויאמר. 

בין ויאמר לאמת ויציב. 

רבי יהודה אומר: בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק. 

ביאור סדר הפרשיות בקריאת שמע
אמר רבי יהושע בן קרחה: 
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למה קדמה פרשת שמע לוהיה אם שמוע?

כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה, ואחר כך מקבל עליו עול מצות.

למה קדמה והיה אם שמוע לויאמר?  

שוהיה אם שמוע נוהג בין ביום ובין בלילה שהרי מוזכר בו מצות תלמוד תורה שנוהגת 
שהרי מוזכר בו מצוות ציצית  נוהג אלא ביום בלבד,  ויאמר אינו  ובין בלילה,  בין ביום 

שנוהגת רק בכסות יום ולא בכסות לילה.

גמרא

דיוק: ממה שכתוב במשנה 'אם כיון ליבו' משמע שמצוות צריכות כונה לצאת ידי מצוה
שמע מינה מצות צריכות כוונה, ואם כן יש מכאן קושיא על הדעה הסוברת שמצוות 

אינם צריכות כונה.

הגמרא מבארת ביאור אחר במשנה ולפי זה הדיוק נדחה
מאי אם כוון לבו לקרות?

שמכוין לקרות בתורה, אבל אין צריך להתכון לצאת לשם מצוה.

קושיא על ביאור זה: אם קורא בתורה, הרי הוא קורא, מה שייך להתכוין לקרוא 

והא קא קרי ]והרי הוא קורא[? 

תשובה על ביאור זה:
מדובר בקורא להגיה את הספר תורה אם יש בו טעויות, ואינו מתכוין אפילו לקרוא 
לא  אבל  חובה,  ידי  יצא  בתורה  לקרוא  התכוין  שאם  המשנה  אמרה  זה  ועל  בתורה, 
מדובר במשנה על כונה 'לשם מצוה' ואין מכאן ראיה לנידון אם מצוות צריכות כונה.

· · ·
דעת רבי: קריאת שמע בלשון הקודש

תנו רבנן קריאת שמע ככתבה בלשון הקודש, דברי רבי. 

דעת חכמים: קריאת שמע בכל לשון 

וחכמים אומרים בכל לשון. 

טעמו של רבי 
מאי טעמא דרבי, אמר קרא 'והיו' בהוייתן יהו – כצורתם המקורית יהיו, בלשון הקודש 

ולא בתרגום.

רבנן מביאים מקור שק"ש בכל לשון ממה שכתוב 'שמע' – בכל לשון שאתה שומע 

ורבנן מאי טעמייהו, אמר קרא 'שמע' בכל לשון שאתה שומע. 
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רבי לא לומד מ'שמע' – בכל לשון שאתה שומע, אלא הוא לומד מ'שמע' שצריך להשמיע את 
ק"ש לאזנו

ולרבי נמי הא כתיב 'שמע'? 

ההוא מבעי ליה השמע לאזניך מה שאתה מוציא מפיך. 

רבנן לא לומדים מ'שמע' שצריך להשמיע את ק"ש לאזנו, כי הם סוברים שלא השמיע לאזנו יצא

ורבנן סברי להו כמאן דאמר לא השמיע לאזנו יצא. 

רבנן שסוברים שק"ש בכל לשון, לא לומדים מ'והיו' – בהוויתם יהיו, אלא הם לומדים מ'והיו' 
שלא יקרא למפרע 

ולרבנן נמי הא כתיב 'והיו'? 

ההוא מבעי להו שלא יקרא למפרע. 

רבי לא לומד מ'והיו' שלא יקרא למפרע, כי הוא לומד זאת ממה שכתוב 'והיו הדברים האלה' 
ולא כתוב 'והיו דברים האלה' 

ורבי שלא יקרא למפרע מנא ליה? 

נפקא ליה מדברים 'הדברים'.

רבנן לא לומדים שלא יקרא למפרע מ'הדברים', כיון שהם לא סוברים דרשה זו 

ורבנן דברים 'הדברים' לא דרשי. 

· · ·

דיוק: מכך שרבי צריך לימוד מיוחד שקריאת שמע היא דוקא בלשון הקודש משמע שקריאת 
שאר התורה אפשר לקרוא בכל לשון

למימרא דסבר רבי דכל התורה כולה בכל לשון נאמרה. 

דאי סלקא דעתך בלשון הקודש נאמרה, 'והיו' דכתב רחמנא למה לי. 

דחיית הדיוק: אף שקריאת כל התורה הוא בלשון הקודש מכל מקום צריך לימוד מיוחד על ק"ש 
שהיא דוקא בלשון הקודש כי יש דיוק אחר שממנו משמע שקריאת שמע היא בכל לשון 

איצטריך משום דכתיב 'שמע', והיה מקום לדרוש בכל לשון שאתה שומע. 

שאר  שקריאת  משמע  לשון  בכל  היא  שמע  שקריאת  מיוחד  לימוד  צריכים  שרבנן  מכך  דיוק: 
התורה היא דוקא בלשון הקודש

למימרא דסברי רבנן דכל התורה כולה בלשון הקודש נאמרה, דאי סלקא דעתך בכל לשון 
נאמרה, 'שמע' דכתב רחמנא, למה לי. 



גמרא ופירושה / ביאיתהדףהנג | 53

דחיית הדיוק: אף שקריאת כל התורה הוא בכל לשון מכל מקום צריך לימוד מיוחד על ק"ש שהיא 
בכל לשון כי יש דיוק אחר שממנו משמע שקריאת שמע היא דוקא בלשון הקודש 

איצטריך משום דכתיב 'והיו', והיה מקום לדרוש בהוויתן יהיו. 

· · ·

קריאה למפרע
תנו רבנן, 'והיו' שלא יקרא למפרע. 

דעת רבי אליעזר: צריך כונה בק"ש מ'שמע ישראל' עד 'על לבבך'
'הדברים על לבבך', יכול תהא כל הפרשה צריכה כוונה, תלמוד לומר 'האלה', עד כאן – עד 

'על לבבך' צריכה כוונה, מכאן ואילך אין צריכה כוונה, דברי רבי אליעזר. 

דעת רבי עקיבא: צריך כונה בק"ש בפסוק 'שמע ישראל' ובכל פרשת 'ואהבת'
אמר ליה רבי עקיבא: הרי הוא אומר ]עמוד ב[ 'אשר אנכי מצוך היום על לבבך', מכאן אתה 

למד שכל הפרשה כולה צריכה כוונה. 

רבה בר בר חנה בשם רבי יוחנן: הלכה כרבי עקיבא שפרשה ראשונה צריכה כונה
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הלכה כרבי עקיבא.

יש אומרים בדעת רבה בר בר חנה בשם רבי יוחנן: הלכה כרבי יהודה שרק פסוק ראשון צריך כונה
איכא דמתני לה אהא דתניא, הקורא את שמע צריך שיכוין את לבו.

רבי אחא משום רבי יהודה אומר: כיון שכוון לבו בפרק ראשון שוב אינו צריך. 

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הלכה כרבי אחא שאמר משום רבי יהודה. 

קריאה למפרע
תניא אידך, 'והיו'. שלא יקרא למפרע. 

דעת רב זוטרא: צריך כונה בק"ש מ'שמע ישראל' עד 'על לבבך'
'על לבבך'. רב זוטרא אומר: עד כאן מצות כוונה, מכאן ואילך מצות קריאה. 

דעת רב יאשיה: צריך לקרוא ק"ש מ'שמע ישראל' ופרשת ואהבת, ובפרשת והיה אם שמוע צריך 
לכוין

רבי יאשיה אומר: עד כאן מצות קריאה, מכאן ואילך מצות כוונה. 

בירור: מדוע מספיק לכוין בלא לקרוא
מאי שנא מכאן ואילך בפרשה ראשונה שיש מצות קריאה, דכתיב 'לדבר בם', 

הכא נמי בפרשה שניה הא כתיב 'ודברת בם'? 
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ביאור: בפסוק ראשון ובפרשת 'ואהבת' צריך גם לקרוא וגם לכוין. ובפרשת והיה אם שמוע צריך 
לקרוא ואין צריך לכוין

הכי קאמר: עד כאן מצות כוונה וקריאה, מכאן ואילך קריאה בלא כוונה. 

קושיא: מדוע בפרשה שניה אין צריך לכוין הרי כתוב בה 'על לבבך' ]כונה[
ומאי שנא עד כאן מצות כוונה וקריאה, דכתיב 'על לבבך ודברת בם', התם נמי הא כתיב 

'על לבבכם לדבר בם'. 

מכך  לומדים  ולא  התפילין  מקום  על  לומדים  לבבכם'  'על  שניה  בפרשה  שכתוב  ממה  תירוץ: 
שצריך כונה בפרשה זו

ההוא מבעי ליה לכדרבי יצחק, דאמר 'ושמתם את דברי אלה' צריכה שתהא שימה כנגד הלב.

ביאור בדברי רבי יאשיה
אמר מר: רבי יאשיה אומר, עד כאן מצות קריאה, מכאן ואילך מצות כוונה.

הגמרא מבררת מדוע בפרשה ראשונה לא צריך לכוון 
מאי שנא מכאן ואילך מצות כוונה, משום דכתיב על לבבכם, הכא נמי הא כתיב על לבבך. 

הגמרא מבארת שבפרשה ראשונה צריך לקרוא ולכוין ובפרשה שניה רק לכוין
הכי קאמר, עד כאן מצות קריאה וכוונה, מכאן ואילך כוונה בלא קריאה, 

מדוע בפרשה שניה לא צריך לקרוא
ומאי שנא עד כאן מצות קריאה וכוונה, דכתיב 'על לבבך ודברת בם', התם נמי ]בפרשה 

שניה[ הא כתיב 'על לבבכם לדבר בם'. 

מתרצת הגמרא: ההוא בדברי תורה כתיב, והכי קאמר רחמנא, אגמירו בנייכו תורה, כי 
היכי דליגרסו בהו ]תלמדו את בניכם תורה כדי שהם יגרסו תורה[. 

דעת רבי מאיר: צריך כונה רק פסוק ראשון
תנו רבנן 'שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד', עד כאן צריכה כוונת הלב, דברי רבי מאיר. 

אמר רבא הלכה כרבי מאיר. 

· · ·
להאריך באחד

תניא סומכוס אומר: כל המאריך באחד מאריכין לו ימיו ושנותיו. 

אמר רב אחא בר יעקב: ובדלי"ת. 

אמר רב אשי: ובלבד שלא יחטוף בחי"ת – לא ימהר בקריאת החי"ת. 

רבי ירמיה הוה יתיב קמיה דרבי ]חייא בר אבא[, חזייה דהוה מאריך טובא.
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ה'  בלבך  בשיעור שתחשוב  ה'[ שהארכת  את  ]שהמלכת  דאמליכתיה  כיון  ליה:  אמר 
אחד למעלה ולמטה ולארבע רוחות השמים, תו לא צריכת. 

דעת רב נתן בר מר עוקבא בשם רב יהודה: צריך לשהות בק"ש במקום אחד ולא ללכת ממקום 
למקום ]עד ה[פסוק 'על לבבך'

אמר רב נתן בר מר עוקבא אמר רב יהודה: על לבבך בעמידה – או בישיבה במקום אחד 
ולא בהליכה, מפני שכשהולך ממקום למקום אינו יכול לכוין. 

מבררת הגמרא: וכי רק בתיבות על לבבך סלקא דעתך ]עולה על דעתך[ שצריך לעמוד? 

מבארת הגמרא: אלא אימא ]תאמר[ עד 'על לבבך' בעמידה, מכאן ואילך לא.

דעת רבי יוחנן: צריך לשהות במקום אחד בכל הפרשה

ורבי יוחנן אמר כל הפרשה כולה בעמידה. 

ואזדא רבי יוחנן לטעמיה, דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הלכה כרבי אחא שאמר 
משום רבי יהודה, שכל הפרשה צריכה כונה. 

· · ·

רבי יהודה הנשיא אמר בק"ש רק את הפסוק הראשון 'שמע ישראל'

תנו רבנן 'שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד', זו קריאת שמע של רבי יהודה הנשיא. 

אמר ליה רב לרבי חייא: לא חזינא ליה לרבי דמקבל עליה מלכות שמים, שהיה מלמד 
את התלמידים מלפני זמן ק"ש ולא ראוהו פוסק לק"ש. 

אמר ליה: בר פחתי ]בן גדולים[ בשעה שמעביר ידיו על פניו מקבל עליו עול מלכות שמים. 

מסתפקת הגמרא האם רבי היה חוזר וגומרה ומשלים את שאר הפרשיות או אינו חוזר 
וגומרה? 

דעת בר קפרא: רבי לא היה משלים את שאר הפרשיות

בר קפרא אומר: אינו חוזר וגומרה 

דעת רבי שמעון ברבי: רבי היה משלים את שאר הפרשיות

רבי שמעון ברבי אומר: חוזר וגומרה. 

לדעת בר קפרא מובן מדוע רבי היה שונה לתלמידים כל יום מאמר שמוזכר בו ענין יציאת מצרים, 
שהרי לא היה משלים את שאר הפרשות

אמר ליה בר קפרא לרבי שמעון ברבי: בשלמא לדידי דאמינא אינו חוזר וגומרה, היינו 
דמהדר רבי אשמעתא דאית בה יציאת מצרים, שהרי לא היה משלים את שאר הפרשיות 

ונמצא שלא הזכיר יציאת מצרים.
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לדעת רבי שמעון ברבי, רבי היה שונה לתלמידים מאמר שיש בו יציאת מצרים, כדי להזכיר את 
יציאת מצרים בזמן קריאת שמע 

אלא לדידך דאמרת חוזר וגומרה למה ליה לאהדורי? 

כדי להזכיר יציאת מצרים בזמנה. 

אמר פסוק שמע ונאנס בשינה
אמר רבי אילא בריה דרב שמואל בר מרתא משמיה דרב: אמר 'שמע ישראל ה' אלהינו 

ה' אחד' ונאנס בשינה יצא. 

הוכחה מדברי האמוראים שפסוק ראשון הוא העיקר
– תצער  בפסוקא קמא צערן  אם תראה אותי מנמנם  אמר ליה רב נחמן לדרו עבדיה: 

אותי עד שאתעורר, טפי ]יותר מפסוק ראשון[ לא תצערן ]אלא תצער אותי[. 

אמר ליה רב יוסף לרב יוסף בריה דרבה: אבוך היכי הוה עביד?

אמר ליה: בפסוקא קמא הוה קא מצער נפשיה, טפי לא הוה מצער נפשיה. 

פרקדן לא יקרא ק"ש
אמר רב יוסף: פרקדן ]שכוב על הגב[ לא יקרא קריאת שמע. 

דיוק: משמע שמותר לישון אפרקיד ורק לקרוא ק"ש בצורה זו אסור
מקרא הוא דלא ליקרי, 

הא מיגנא שפיר דמי. 

והא רבי יהושע בן לוי לייט ]קילל[ אמאן דגני אפרקיד. 

דחיית הדיוק: לא מדובר בשכיבה על הגב שזה אסור תמיד. מדובר בשינה כשהוא מוטה על הצד, 
שזה מותר בדרך כלל, ובשעת קריאת שמע אסור

אמרי, מיגנא ]לישון[ כי מצלי ]כאשר מוטה על צידו[ שפיר דמי, מקרא אף על גב דמצלי 
נמי ]לקרוא ק"ש, אע"ג שהוא מוטה על צידו ולא שוכב על הגב[ אסור, שבצורה כזו הרי 

מקבל עליו עול מלכות שמים דרך שררה וגאוה. 

מקשה הגמרא: והא רבי יוחנן מצלי וקרי ]היה קורא ק"ש כשהוא מוטה על צידו[? 

תשובה: שאני רבי יוחנן דבעל בשר הוה. 

· · ·
שנינו במשנה ובפרקים שואל וכו' מפני הכבוד ומשיב. דברי רבי מאיר.

בירור: לרבי מאיר, אם הביאור הוא שבפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב מפני הכבוד, הרי זה פשיטא. 
מבררת הגמרא משיב מחמת מאי?
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אילימא מפני הכבוד, השתא משאל שאיל אהדורי מבעיא ]אם שואל מפני הכבוד, וכי 
צריך לומר שמשיב מפני הכבוד, הרי זה כל שכן[

אלא הביאור בתנא קמא הוא: שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. 

בירור נוסף: לרבי מאיר, אם הביאור הוא שבאמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני היראה, הרי 
זה פשיטא 

אימא סיפא: ובאמצע שואל מפני היראה ומשיב 

משיב מחמת מאי? אילימא מפני היראה, השתא משאל שאיל אהדורי מבעיא, 

אלא הביאור בתנא קמא הוא: שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד,

המשך הבירור: אי אפשר לומר שזה הביאור ברבי מאיר שהרי אלו הם דברי רבי יהודה
היינו דרבי יהודה, דתנן רבי יהודה אומר באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד, 

ובפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם.

מפני  שואל  ובאמצע  הכבוד.  מפני  ומשיב  הכבוד  מפני  שואל  בפרקים  מאיר:  רבי  דברי  ביאור 
היראה ומשיב מפני היראה 

חסורי מחסרא והכי קתני: בפרקים שואל מפני הכבוד ואין צריך לומר שהוא משיב. ]ולא 
מקשים על כך 'פשיטא' שכך דרך התנא לומר דבר מחודש ואחר כך דבר פשוט בדרך 

'זו ואין צריך לומר זו'[

ובאמצע שואל מפני היראה ואין צריך לומר שהוא משיב, דברי רבי מאיר. 

רבי יהודה אומר: באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד, ובפרקים שואל מפני 
הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. 

�
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‚Î ËÈ ÈÏ˘Ó³
 Á"·‰ ˙Â‰‚‰

Ó‚÷éñôéù'(א) åäîÈÓ
:ïðéøîà(ב)'ÒÂ˙ä"ã

äåäã éãéî 'åëå íéîé
áìåìà˙ÂÚÈ˜˙‡Â:éùð éðäã

éøäã·‡"„(ג) áùåéî åðéà
‰ÙÂÒ:òîùî(ד) „"‡·

éøäå éîìùåøéá‰ÙÂÒ:åäæ
åäîÔÈÚÓ˘ïî·‡"„(ה)

:àãä³
 Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚

'Ó‚.'ÂÎ  ̇ ÓÚËÓèå÷ìé 'éò
íòä åãôéå ÷åñôá ã"é à"ù

:ïúðåé úà³
È"˘¯ ÛÒÂÓ
.‰Ó· Â‡˘Ú ÂÏÈ‡Îúãåáò

íéáëåë(:ד ˙˜¯È.(סוטה Ï‡
.Ú·˘ ‡Ï‡ Ú·˘úåìéì 'æ

éøä íåìç íåùá ã÷ôé àìå ïéìé
ïéàå åúåà íéàðåùå òø àåä

íåìë åì íéàøî(:נה ³̇.(לקמן
ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ

‰ÂÈÈא. ¯ÓÂ‚ „ÈÁÈ ‡Ï‡
‰ÈÁ¯Â‡„ ,‡¯Â˜ „ÈÁÈ ÂÓÎ
.ÈÎ‰ ÈÚ˙˘Ó„ Ò"˘‰„
ä"ã :ãî äëåñ 'ñåú

.ïàë.ב¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈÏ„
‡ÓÏÚ· ‚‰Ó„ ,ÂÂˆÂ
ÏÏÎ· 'ÈÙ‡Â ,ÌÚ‰ Â‚È‰‰˘

.‰È˙ÈÏ ¯ÂÒ˙ ‡Ï.íù
ÚÓ¯·‰ג. ‰È‡¯ ÔÈ‡„

‡Ï‡ ‰È‡ ‰·¯Ú„ ,ÏÏ‰Ï
‡˙˜˙ Â‡Ï„ ÔÂÈÎÂ ,ÏÂËÏË
‡Ï ‡‚‰Ó ‡Ï‡ ‡È‰
,‰Î¯· ‰Ï Ú·˜ÈÓÏ ‡·È˘Á
‡Ï ÏÏ‰‰ ˙‡È¯˜ Ï·‡

.‰¯Â˙· ‡¯Â˜Ó Ú¯‚.íù
·ÌÂÈד. ÂÂˆÂ ÔÈÎ¯·Ó[„]

ÏÚÂ ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙ ÏÚ È˘
‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡ù"àøä 'ñåú.

ÂÈÏÚה. ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ È‡„
Ì„‡Î ÈÂ‰ ÛÂÒÂ ‰ÏÁ˙
‡ÏÂ ÌÈÏ‰˙ ¯ÙÒ· ‡¯Â˜˘

.‰˜ÒÙ‰ Â· ÍÈÈ˘.íùÂ˙Â
ÈÙÓ,˜ÈÒÙÈ ÈÓ ˙Â˘¯

‰ÈÏ ‡ÈÚ·È‡ ‡Ï Ô‡Î „ÚÂ
ÈÙÓÂ ‰‡¯È‰ ÈÙÓ ‡Ï‡

.„Â·Î‰ä"ã :é ïéëøò 'ñåú
.ç"é.וÚˆÓ‡· ‡Ï ‡Ó˙ÒÂ

·¯ ¯Ó‡˜„Ó ,ÚÏ˜È‡ ÏÏ‰
¯Ó‡˜ ‡ÏÂ Ï··Ï ÚÏ˜È‡

.‡˙˘ÈÎ È·Ï ÚÏ˜È‡'ñåú
.íù äëåñ.ז‡Ï È‡Ó‡

‰Ó· ‚Ï„Ï ÔÈˆÂ¯ ÂÈ‰˘ Ú„È
,ÏÏ‰‰ ˙‡ ˙Â¯˜Ï ÂÎ¯·˘
Â¯ÓÂ‚Ï ÔÈˆÂ¯ ‰È‰ ÂÏÈ‡„

.¯ÂÓ‚Ï ÔÈÎ¯·Ó ÂÈ‰'ñåú
ù"àøä..חÈÓ ¯ÂÓ‚Ï[„]

.‰‡È¯˜ ÈÂ‰.íù.טÈ„Î
ÔÈ¯ÓÂ‚ È˙Ó ¯Â·ˆÏ ÊÂÓ¯Ï

.ÔÈ‚Ï„Ó È˙ÓÂ.íù.יÏ·‡
˙‡ ‡¯˜Ï Í¯·Ó ¯Â·ˆ·
ÌÂ˘ ÍÏ ÔÈ‡˘ ,ÏÏ‰‰
‡Ï· ¯Â·ˆ Â˘ÚÈ˘ ‰ÂˆÓ

.‰Î¯·øòù ñãøôä øôñ
.è.יא¯˘‡ ˙Î¯·

ÈÏÈÏ· ÔÈÎ¯·Ó Â‡˘ ÂÏ‡‚
‰ÎÂÓÒ ‡È‰˘ ÌÈÁÒÙ
˙ÈÈ¯˜ Ï˘ ‰Â˘‡¯ ‰Î¯·Ï

.ÏÏ‰.ó"éøä éôãî .åë íéçñô ï"ø.יבÌÈ‡ ÌÈÓÚÙÏ˘ ÔÂÈÎ ÍÎÏÈ‰ ,"Î‰·· Â˙Â‡ Í¯È· ‡Ï˘ È˘ ÒÂÎ ÏÚ ÂÏ‡‚ ¯˘‡ Í¯·Ó Ï·‡ ,[Ê"‰ Î"Ù] ÌÈ¯ÙÂÒ ˙ÎÒÓ· ‡˙È‡„Î ,ÌÈ·¯· Í¯È· ¯·Î˘ ÂÈÏÚ Í¯·Ó ÂÈ‡ Â˙È·· ‡¯Â˜ ‡Â‰˘ÎÂ
.ÍÂ¯·· ‰· ÂÁ˙Ù ˙ÂÎÂÓÒ.íù.יג.ÂÏÏ‰ ˙ÂÎ¯· È˙˘ ÔÈ· ‰Ê ˜ÒÙ‰ ÂÚ·˜ Í‡È‰ ,‰˙ÂˆÓ ¯Á‡Ï˘ ‰Î¯· ‡ÈÂ‰ ÍÂÏÏ‰È ˙Î¯·Â ¯ÂÓ‚Ï ÂÈÙÏ ÔÈÎ¯·Ó„ ‡˙È‡ Ì‡.íù.יד‡¯Â˜Î ‡Ï‡ ÂÈ‡Â Ô˙„ÂÚÒ ÌÈÏÎÂ‡Â Â· ÌÈ˜ÈÒÙÓ˘ ÈÙÏ

.‡ÓÏÚ·.ïåàéìøéù é"ø 'ñåú.טו.ÂÏ‡‚ ¯˘‡„ ‰Î¯· ÛÂÒ ,‰ÙÂÒ ['ÈÙ].õåç ä"ã :ã÷ íéçñô 'ñåú.טז.Â˙Â‡ Ï‡‚È˘ ‰ÏÙ˙Â ˜ÒÙ‰ ‰· ˘È„ ,‰‡„Â‰ ‰ÏÂÎ ÔÈ‡„.íù

³
Ï‡Á ÂÈ·¯

ÚˆÓ‡· ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯
·È˘ÓÂ ‰‡¯È‰ ÈÙÓ Ï‡Â˘
ÌÈ˜¯Ù·Â „Â·Î‰ ÈÙÓ
·È˘ÓÂ „Â·Î‰ ÈÙÓ Ï‡Â˘

.Ì„‡ ÏÎÏ ÌÂÏ˘'¯Î ‰ÎÏ‰
.‰„Â‰È„ÈÁÈ‰ ÔÈ‡˘ ÌÈÓÈÂ]

.'ÂÎÂ ÏÏ‰‰ ˙‡ Ô‰· ¯ÓÂ‚

.[· ,ÁÎ ˙ÈÚ˙ Á"¯ 'ÈÙ 'ÈÚ
ÔÈ‡Â ÌÚÂË ˙ÈÚ˙· ÈÂ¯˘‰Â

.ÌÂÏÎ ÍÎ·¯ÊÂÁ˘ ÔÂ‚Î
‰‡‰ ‰·È˘Á ‡Ï„ ÂËÏÂÙÂ
ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ Ì‚Â ‰ÓÈÚË‰ ÔÓ
ÈÓ‡ '¯ ÈÓÚË ÍÎÏÂ .‰Î¯·
.˙ÈÚÈ·¯ È„Î „Ú ÈÒ‡ '¯Â
„ÈÁÈ ˙ÈÚ˙· ‡˜Â„Â
‰ÈÏÚ ÏÈ·˜ ‰‡‰ ÔÈ¯Ó‡„Î

.‡Ï ·Â˙Î ˙ÈÚ˙ Ï·‡„ÚÂ
ÈÓÚË ÈÒ‡ '¯Â ÈÓ‡ '¯ ‰ÓÎ

.‡˙ÚÈ·¯ ¯ÂÚÈ˘ „Ú˘¯ÈÙ
ÂÓÚËÈ˘ „Ú Ï"Ê ÔÂ‡‚‰
‡Ï‡ ,˙ÈÚÈ·¯ ˙Á‡ ÌÚÙ·
‰ÓÎ· ˙ÈÚ˙‰ ÌÂÈ ÏÎ·
„Ú ÌÈÓÚÂË ÂÈ‰ ÌÈÓÚÙ

.‰Ê‰ ¯ÂÚÈ˘ÎÂ‰·‡ '¯ ¯Ó‡
È·¯Î ‡˙ÎÏÈ‰ ÔÁÂÈ ¯"‡
¯Ó‡ÈÂ ÔÈ· ¯Ó‡„ ‰„Â‰È
.˜ÈÒÙÈ ‡Ï ·ÈˆÈÂ ˙Ó‡Ï
ÌÈ˜Ï‡ '‰Â ·È˙Î„ Ë"Ó
'‰ È‡ ˜·„Ï ÍÈ¯ˆÂ ,˙Ó‡
È‡Ó ·ÈˆÈÂ ˙Ó‡Â ÌÎÈ˜Ï‡
'È‰Ï‡ 'ÈÂ ·È˙Î„ ‡ÓÚË
¯ÓÂÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆÂ ,˙Ó‡
ÏÎ ¯ÓÂÏÂ 'ÂÎÂ ·ÈˆÈÂ ˙Ó‡
¯ÊÂÁ ÂÈ‡ ¯Ó‡ ‡·¯ ,‰Î¯·‰
ÏÎ ÌÈÏ˘Ó ‡Ï‡ ˙Ó‡ ¯ÓÂ‡Â
„ÓÂÚÂ ‰ÏÂÎ ‰Î¯·‰
‡·¯Î ÔÏ ‡ÓÈÈ˜Â .‰ÏÙ˙·
‡·¯ ‰È‰Â ‡Â‰ ‰‡¯˙·„
.ÌÈÓÚÙ ¯ÓÂ‡‰ ÏÎ ‰‚Ó³
ÔÂ‡‚ ÌÈÒÈ ·¯

 ̄ Ó‡ÌÈÓÈ [‰·¯] (‡·¯)
Ô‰· ¯ÓÂ‚ „ÈÁÈ‰˘
‰È˙È‡ .'ÂÎ ÏÏ‰‰ ˙‡
‡˙ÎÒÓ· Â‰ÈÈ˘Â¯ÈÙÏ
‰˘· ÌÈ˜¯Ù '‚· 'Ù· ˙ÈÚ˙

כח) ÔÁÂÈ(דף '¯ ¯Ó‡„
˜„ˆÂ‰È Ô· ÔÂÚÓ˘ '¯ ÌÂ˘Ó
˙‡ Ô‰· ¯ÓÂ‚ „ÈÁÈ ÌÈÓÈ Á"È
ÔÈ¯Ó‡ ÈÓ Ì˙‰Â 'ÂÎ ÏÏ‰‰
˙‡Ê [‡·¯] (‰·¯) ¯Ó‡
˘„ÂÁ ˘‡¯„ ÏÏ‰ ˙¯ÓÂ‡
¯È˙‰ ÍÎÈÙÏÂ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ Â‡Ï
ÚˆÓ‡· 'ÈÙ‡ Â· ˜ÂÒÙÏ ‡·¯

:˜¯Ù‰



̇ 60 | ביאיתהדףהנג / גמרא ופירושה ÂÎ¯· È˘ ˜¯Ù ‡¯Â˜ ‰È‰ :„È
אמת. אלהים úîàì:וה' íëéäìà 'ä éðà ïéá ïé÷éñôî ïéà êëì כל

להאי. תפסיה אמת äæì:אמת åúñôú úîà ìù àèäéø.שמעתתא הא
úéáøò ìù ù"÷ .'åëå àáøòîá éøîà øîà äãåäé øá ìàåîù áøã
ìáà äìéìá úéöéö úåöî ïéàù éôì äìåë úéöéö úùøô äá ïéøå÷ ïéà
íéâìãîå äá íé÷éñôîå äúåà ïéìéçúî

:úîà íëéäìà 'ä éðà íéøîåàå לא
øîàéåיתחיל. ìéçúäì êéøö ïéà

:úéáøò.מתחלינן àäãאתחולי
:àáøòîá éìçúî'ה אני אמר

úéöéö:אלהיכם. úùøô åðééäã צריך
אמת. úîà:לומר íéäìà 'äå áéúëãë

מצרים. יציאת לאדכורי בעי ïðúãוהא
(:áé óã ìéòì)íéøöî úàéöé ïéøéëæî

àìå äðåîàå úîà øîà àì éàå úåìéìá
úàéöé øëãî éëéä úéöéö úùøô øîà

:íéøöî.לך íéìàáושרנו äëîë éî
ìàøùé ìàâ ãò êéðá åàø êúåëìî 'åâå

:åðáéëùäå.ללמוד íáשזה úøáãå(ג:
ללמד. íëéðáוזה úà íúåà íúãîìå(ד

úà ãîìé êàéä äìçú ãîì àì íàå
:åéðá.לעשות äáוזה ïéà øîàéå

:äééùò àìà.וקשרתם:ïéìéôúã
àéä:וכתבתם. äééùò äæåæîã רב
ידי. äùòùמשי åäåàø úçà íòô

:ïë.הכי עביד ÷"ùוהיכי íéã÷äù
:ïéìéôúì.כוךúåøé÷á ïéøôåçù øá÷

'ã åëøà äøòî(ה'æ åáçøå(וíéçôè(ז:
מק"ש. øåèôפטור äåöîá ÷ñåòäã

÷"ôá ïðéøîàãë äåöîä ïî(.àé 'ã)
:äåöîá ÷ñåòì èøô êúéáá êúáùá

בתרתי. íéðùוסיפא íà øîà÷ éëäå
äìåò àåäå øôåç åøéáç úà çéðî íä
äìôúå ïéìéôúå ù"÷ úåöî íéé÷îå
çéðéå äìòé åøéáçå äëàìîì øæåçå

:ììôúéå ù"÷ àø÷éå ïéìéôú מ"מ.
:ù"÷ì íéîãå÷ ïéìéôú.מצות עול

:àåä äåöî ìåò ïéìéôú úçðäã קריאה
úåëìîלקריאה. úìá÷ àåäù òîù

úìá÷ àåäù òåîù íà äéäåì íéîù
:úåöî ìåò.ומקדים:íéëùî.ומברך
:äøåúä ìò.פרקין (ב)àîìàומתני

åðééäã äøåúá ÷åñòì àåä íéã÷î
[‡]:íéîù úåëìî éî÷î äåöîã äééùò

דעוית. הוא ÷ì÷ìשלוחא çéìùä
àø÷éòî ïéìéôú åì àéáäì øçéàù

éãëח) úåø÷ì ÷÷æåäå ù"÷ ïîæ òéâäå
àçåìù éèî éëå ïîæä øåáòé àìù

:åäðéçðà ïéìéôúã עדות מעיד כאלו
בעצמו. àéìòî:שקר àðùéì כאילו

מנחה. בלא עולה åáééçùהקריב
'àðù äîò áéø÷äì áåúëä(çë øáãîá)

åðéàå àøå÷ä óà 'åâå äôéàä úéøéùòå
:äåöîä úà øîåâ åðéà íéé÷î.נסכים

øçà çáæîä éáâ ìò êñðúîä ïééä àåä
ïéää éöç íäéëñðå áéúëãë çáæäå äìåòä

'åâå(íù)áéø÷ä åìéàë øîéîì éöîã ä"äå .
äìåò àäã íéëñðå äçðî àìá äìåò
àø÷ã àðùéì àìà íéëñð äðåòè éîð
:íéëñðå çáæ äçðîå äìåò è÷ð

äðôé

äîì. òåîù ט)  íà äéäåì òîù úùøô  äîã÷äéì ÷åôéú ú"àå
úùøôì óà äîã÷ äîì øîà÷ éëäã ì"éå äøåúá äîã÷ã
úîãå÷ àéäù äæì ïéùùåç åðà ïéà éàãå àìà ïìåëì äîã÷ã úéöéö
íéã÷äì åðì äéä ë"àå øçåàîå íã÷åî ïéà ïðéøîàã íåùî äøåúá

:íéáø ïåùìá úøáãî àéäù äéäå
 øîàéå. íåéá àìà  úâäåð äðéà

ïåòîù 'øë òîùî ïàëî
úìëúä 'ôá øîàã(.âî 'ã úåçðî)'éöéöã

ïéùåã÷á àúéà ïëå àîøâ ïîæäù ò"î
(:âì 'ã ÷"ô)äùò úåöî úéöéö øîà÷ã

ã"îì ë"à ú"àå àîøâ ïîæäùúåçðî)
(.àîåìéôàå àåä úéìè úáåç úéöéö

úéöéöá úáééç ä"ôà àñôå÷á úçðåî
àîøâ ïîæä àäéù ïçëùà éëéä א אì"éå .

øåèô äìéìì ãçåéîä úåñë äéä íàã ב

øîà ïéùåã÷ã éîìùåøéá àúéà éëäå
úéöéöã éì íéãåî íúà éà ù"ø íäì
äìéì úåñë éøäù àîøâ ïîæäù ò"î
àîòè àìéà ø"à úéöéöä ïî øåèô
äìéìå íåéì ãçåéî äéä íàù ïðáøã

úéöéöá áééçù ג: çðîå.éìöîå ïéìéôú
ïéìéôú çéðäì øúåîù òîùî íúäîå
çéðî úéìèá ïëå äìôúì äìåàâ ïéá
ïëå .äìôúì äìåàâ ïéá åúéìè íãà
çìù äãåäé éáøá ÷çöé éáøù åðéöî
àø÷ øáëå çéìùä ääùå åúéìè øçà
øîâå åúéìèá óèòúðå äéúåëøáá ù"÷
àëäî äéàø àéáäå äøùò äðåîù
ïéìéôú ïéá ÷ìçì ùé î"î .áøã àéääî
éëééù äìôúå ù"÷ ø÷éòã úéìèì
ãéòî åìéàë êåîñá øîàãë ïéìéôúá
äåöù ïåãàá ùåøéô åîöòá ø÷ù úåãò
ìò úåàìå úôèåèì åéäå àøå÷ àåäù

ïøîàãë éîð äìôúå .ïéàå êãé(יéø÷
ìáà íéîù úåëìî àéä åæ ììôúîå ù"÷
íàù úéìè úáåç àìà åðéàù úéöéö
øåèô åì ïéà íàå áééç úéìè åì ùé
úéöéö àìá ù"÷ àåø÷ì ìåëéå úéöéöî ד

äùî éáø áøäå .ä÷ñôä éåäã éàãå
ïéà ïàëî 'éôàã øîåà äéä éöå÷î
àìá ïéìéôú çéðä øîéîì éöîã äéàø
êøáîå íäá ùîùîî ç"é øçàìå äëøá

íäéìòהóèòúäì øúåî íâù éâñ éëäáå
øçàå úåôðåèî åéãéù úòá úéìèá
:êøáîå åúéìèá ùîùîé åéãé ìåèéù

 ìëîå. äøåúá  úåøåîàä  úåöî
ììëá äåä àì ù"÷ éëå ú"àå
àì éàã ì"éå .äøåúá úåøåîàä úåöî
à÷åãã àðéîà äåä ù"÷ àéãäá éðú
ù"÷ ìáà ïîæ úåòéá÷ åäì úéìã éðä
øáåò ïîæå ìéàåä àì ïîæ åäì òéá÷ã

:ì"î÷ äìåò. äçðî  àìáä"ä
éøäù íéëñð àìá øîéîì éöîã
àðùéì àìà íéëñð äðåòè éîð äìåò
:'åâå äçðîå äìåò è÷ð àø÷ã

ïàîà

1ÂÈ‡  Â‡ ˙Ó‡  ̄ ÓÂ‡Â  ̄ ÊÂÁ ˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰Â
 ̄ ÊÂÁ ÔÁÂÈ ¯"‡  Â‰·‡ ¯"‡ ˙Ó‡ ¯ÓÂ‡Â ¯ÊÂÁ

¯Ó‡ ‰·¯ ˙Ó‡ ¯ÓÂ‡Â‡ ̇ Ó‡  ̄ ÓÂ‡Â ¯ÊÂÁ  ÂÈ‡
 ̄ Ó‡„ ‰·¯ ‰ÈÚÓ˘ ‰·¯„ ‰ÈÓ˜ ˙ÈÁ„ ‡Â‰‰
 ̇ Ó‡ ˙Ó‡ ÏÎ  ‰·¯ ¯Ó‡  ÈÓÈÊ È¯˙ ˙Ó‡ ˙Ó‡
 ‡‰ ‡ÈÏÚÓ ‰ÓÎ ÛÒÂÈ ·¯  ̄ Ó‡ È‡‰Ï ‰ÈÒÙ˙
 ‰„Â‰È  ̄ · Ï‡ÂÓ˘  ·¯ ‡˙‡  ÈÎ„ ‡˙˙ÚÓ˘
È· Ï‡ ¯·„ ˙È·¯Ú ‡·¯ÚÓ·  È¯Ó‡ ¯Ó‡
 ̇ Ó‡ ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Ì‰ÈÏ‡ ˙¯Ó‡Â Ï‡¯˘È
 ·¯ ¯Ó‡ ‡‰Â  ‡˙ÂÈÏÚÓ È‡Ó ÈÈ·‡ ‰ÈÏ ¯Ó‡
ÈÎÂ  ̄ ÓÂ‚  ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â  ÏÈÁ˙È  ‡Ï  ·¯  ̄ Ó‡  ‡‰Î
 ̄ Ó‡‰Â ‰ÏÁ˙‰ ÈÂ‰ ‡Ï Ì‰ÈÏ‡ ˙¯Ó‡Â ‡ÓÈ˙
È· Ï‡ ¯·„ ·¯ ¯Ó‡  ̃ ÁˆÈ ¯· Ï‡ÂÓ˘ ·¯
ÈÂ‰ Ì‰ÈÏ‡ ˙¯Ó‡Â ‰ÏÁ˙‰  ÈÂ‰ ‡Ï Ï‡¯˘È
 ̇ ¯Ó‡Â  ‡·¯ÚÓ· È¯·Ò˜  ‡ÙÙ  ·¯  ̄ Ó‡ ‰ÏÁ˙‰
Â˘ÚÂ ¯Ó‡„ „Ú ‰ÏÁ˙‰ ‡ÈÂ‰ ‡Ï ÈÓ Ì‰ÈÏ‡
ÈÏÂÁ˙‡ Ô‡ ÍÎÏ‰  ÈÈ·‡  ̄ Ó‡ ˙ÈˆÈˆ Ì‰Ï
ÔÂÈÎÂ ‡·¯ÚÓ· ÈÏÁ˙Ó ‡˜„ ÔÈÏÁ˙Ó
 ·¯ ¯Ó‡ ‡‰„  ÔÈ¯Ó‚ ÈÓ ¯Ó‚Ó ÔÈÏÁ˙‡„
 ̄ ÓÂ‚ ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â ÏÈÁ˙È ‡Ï ·¯ ¯Ó‡  ‡‰Î
 ÍÈ¯ˆ ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ ¯Ó‡  ̄ Ó‡  ·¯ ¯· ‡ÈÈÁ
 Ï"ˆ ÂÈ‡ ÌÎÈ‰Ï‡ '‰  È‡ ¯Ó‡ ‡Ï ˙Ó‡ ¯ÓÂÏ
 ̄ Ó‡„ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ  È¯ÂÎ„‡Ï ÈÚ· ‡‰Â ˙Ó‡
Â˙‡ˆÂ‰˘ ÂÈ‰Ï‡ '‰  ÍÏ ÂÁ‡ ÌÈ„ÂÓ ÈÎ‰
 ̇ È˘ÚÂ ÌÈ„·Ú ˙È·Ó Â˙È„ÙÂ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó
'¯  ̄ Ó‡ : ÍÏ Â¯˘Â ÌÈ‰ ÏÚ ˙Â¯Â·‚Â ÌÈÒ ÂÏ
:' ÂÎÂ ÚÓ˘  ̇ ˘¯Ù ‰Ó„˜ ‰ÓÏ ‰Á¯˜ Ô·  Ú˘Â‰È
 ÌÈ„˜È˘ ‡Â‰ ÔÈ„· ¯ÓÂ‡  ÈÁÂÈ Ô· ˘"¯ ‡È˙
 „ÓÏÏ  ‰ÊÂ „ÂÓÏÏ  ‰Ê˘ ÚÂÓ˘ Ì‡  ‰È‰ÂÏ ÚÓ˘

 ‰Ê˘ ¯Ó‡ÈÂÏ ÚÂÓ˘ Ì‡ ‰È‰Â(à ‰ÊÂ „ÂÓÏÏ
 „ÓÏÏ ‰È· ˙È‡ „ÂÓÏÏ ÚÓ˘  ÂË‡ ˙Â˘ÚÏ
 Ì˙¯˘˜Â Ì˙˘Â ·È˙Î ‡‰Â ‰È· ˙ÈÏ ˙Â˘ÚÏÂ
 ̇ È‡„ ‡Â‰ „ÓÏÏ ÚÂÓ˘ Ì‡ ‰È‰Â  Â˙Â Ì˙·˙ÎÂ
 Ì˙¯˘˜Â  ·È˙Î ‡‰Â ‰È· ˙ÈÏ ˙Â˘ÚÏÂ  ‰È·
 Ì„˜˙˘ ‡Â‰ ÔÈ„· ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ ‡Ï‡ Ì˙·˙ÎÂ
 „ÓÏÏÂ „ÂÓÏÏ ‰Ê˘ ÚÂÓ˘ Ì‡ ‰È‰ÂÏ ÚÓ˘
 ‰· ˘È ‰Ê˘  ̄ Ó‡ÈÂÏ ÚÂÓ˘ Ì‡  ‰È‰Â ˙Â˘ÚÏÂ
 ̇ Â˘ÚÏ ‡Ï‡ ‰· ÔÈ‡ ¯Ó‡ÈÂ ˙Â˘ÚÏÂ „ÓÏÏ
 ‰Á¯˜ Ô· Ú˘Â‰È È·¯„Ó ‰ÈÏ ˜ÂÙÈ˙Â  „·Ï·
 ÏÂÚ  ÂÈÏÚ Ï·˜È˘ È„Î ‡„Á ¯Ó‡˜ „ÂÚÂ ‡„Á
 ÏÂÚ ÂÈÏÚ Ï·˜È Î"Á‡Â ‰ÏÁ˙ ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ
. ‡˙ÈÈ¯Á‡ ÈÏÈÓ  È‰  ‰· ˙È‡„ ÌÂ˘Ó „ÂÚÂ ˙ÂˆÓ

·¯· ÔÈÏÈÙ˙ Á‡Â ˘" ̃ ‡¯˜Â ‰È„È È˘Ó(א)ÈÏˆÂ
‡È˙‰Â ÈÎ‰ „È·Ú ÈÎÈ‰Â‚ ̇ ÓÏ ÍÂÎ ¯ÙÂÁ‰

ÔÈÏÈÙ˙‰  ÔÓÂ ‰ÏÙ˙‰  ÔÓÂ ˘"˜Ó ¯ÂËÙ  ̄ ·˜·
ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈÓÂ  ÂÈ„È  ÏËÂÂ ‰ÏÂÚ ˘"˜  ÔÓÊ ÚÈ‚‰ ‰¯Â˙· ˙Â¯ÂÓ‡‰  ̇ ÂˆÓ ÏÎÓÂ

È˘˜ ‡ÙÂ‚ ‡‰ ÏÏÙ˙ÓÂ ˘"˜ ‡¯Â˜Â ‡È˘˜ ‡Ï ‡‰ ·ÈÈÁ ‡ÙÈÒÂ  ̄ ÂËÙ ¯Ó‡ ‡˘È¯ ‡
„ ‰ÈÏ ‡¯È·Ò ‰Á¯˜  Ô· Ú˘Â‰È È·¯Î ·¯ ·¯Ï ‡È˘˜  Ó"Ó „Á· ‡˘È¯Â È¯˙· ‡ÙÈÒ

 Ú˘Â‰È È·¯  ̄ Ó‡„ ¯ÓÈ‡ ˙ÂˆÓ ÏÂÚ Î"Á‡Â ‰ÏÁ˙ ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ÏÂÚ  ̄ Ó‡„
Ô· Ú˘Â‰È È·¯Î ‰ÈÏ ¯·Ò  ÈÓ Â˙Â ‰ÈÏ ˙ÚÓ˘ ÈÓ ‰È˘ÚÏ ‰‡È¯˜  ‰‡È¯˜Ï ‰‡È¯˜ ÌÈ„˜‰Ï ‰Á¯˜ Ô·

¯Ó‡‰Â ‰Á¯˜(á Í¯·ÓÂ ‰È„È  È˘ÓÂ ÌÈ„˜ÓÂ ·¯„ ‰ÈÓ˜ ‡ÓÈ‡˜ ‰Â‰ ÔÈ‡È‚Ò  ÔÈÓÊ È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁ ·¯
È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁ  ·¯„ ‰È˙„‰Ò‡ È‡Ó Î"‡ ˘" ̃ ÔÓÊ ‡ËÓ ‡Ï„· ˙"ÎÂ ˘"˜  È¯˜  ̄ „‰Â ÔÈÏÈÙ˙ ÁÓÂ  ÔÈ˜¯Ù ÔÏ È˙ÓÂ
:˙ÈÂÚ„ ‡Â‰ ‡ÁÂÏ˘ ·¯Ï ‡È˘˜ Ó"Ó Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ  ÈÓ ‰˘ÓÏ Û‡„ Ï"Ó˜ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰˘ÓÏ  „"ÓÓ  È˜ÂÙ‡Ï

‡ÏÂÚ ¯Ó‡‰ÂÏÈ‡Î  ÔÁÂÈ ¯"‡ ‡·‡  ̄ · ‡ÈÈÁ ¯"‡ ÂÓˆÚ· ¯˜˘ ˙Â„Ú „ÈÚÓ ÂÏÈ‡Î  ÔÈÏÈÙ˙ ‡Ï· ˘"˜ ‡¯Â˜‰ ÏÎ
 ‰ÓÏ˘ ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ÏÂÚ ÂÈÏÚ Ï·˜È˘ ‰ˆÂ¯‰ ÔÁÂÈ  È·¯  ̄ Ó‡Â : ÌÈÎÒ ‡Ï· Á·ÊÂ ‰ÁÓ  ‡Ï· ‰ÏÂÚ  ·È¯˜‰

 ‰ÙÈ

 Ò"˘‰  ̇ ¯ÂÒÓ

ãîìì],א) ì"ö](בóã ìéòì
,:àé(ג,[å íéøáã](דíù]
,[àé(ה,[úåîà](ו,'å :à"ñá

,ì"öëå(ז,[:÷ á"á](חà"ñ
,ìéæà àìã áéùçå :óñåð

êééùט) åéøçà àáäå äæ ä"ã
,.âé ìéòì äðùîì(יïéìôú çéðé

,ì"öë ììôúéå ù"÷ àø÷éå

 ËÙ˘Ó  ÔÈÚ
 ‰ÂˆÓ ¯

Î‡åñ ïîéñ ç"åà ò"ùåè
:å óéòñ

‡Î·:ç óéòñ íù ò"ùåè
·Î„ ‚'ìäî ã"ô 'ééî

âîñ â äëìä ù"÷
ç"åà ò"åùå øåè çé ïéùò
ã"åéå å ä óéòñ àò ïîéñ

:à óéòñ äñù ïîéñ
‚Î‰úåëìäî ã"ô 'ééî

ò"ùåè åë äëìä ïéìéôú
áø] ã óéòñ äë ïîéñ ç"åà
ïéìéôú úåëìäáå ïàë ñôìà

:[àçñåðä ù"òå .åè óã³
 ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙

.1`Ed zn` mid÷` iie©¨¡¦¡¤
mlFr KlnE miIg mid÷ ¡̀¦©¦¤¤¨
`÷e uxôd WrxY FRvTn¦¦§¦§©¨¤§

:Fnrf miFb Elkï¦¦©§
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ברכות דף יד יום שישי כ טבת תש"פ 

הגמרא ביארה דעת רבי מאיר שבפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב. באמצע שואל 
מפני היראה ומשיב.

מפני  שואל  ובפרקים  הכבוד  מפני  ומשיב  היראה  מפני  שואל  באמצע  יהודה  ולרבי 
הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. 

הגמרא מביאה ראיה מברייתא לביאור זה במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה

תניא נמי הכי, הקורא את שמע ופגע בו רבו או גדול הימנו, בפרקים שואל מפני הכבוד 
ואין צריך לומר שהוא משיב, 

ובאמצע שואל מפני היראה ואין צריך לומר שהוא משיב, דברי רבי מאיר. 

רבי יהודה אומר: באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד. 

ובפרקים, שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. 

· · ·

האם מותר להפסיק בהלל ובמגילה לשאול בשלום אדם נכבד

בעא מיניה אחי תנא דבי רבי חייא מרבי חייא ]תנא שקראו לו 'אחי' שהיה בבית מדרשו 
של רבי חייא, שאל את רבי חייא[: בהלל ובמגילה מהו שיפסיק?

ביאור צדדי הספק

האם אמרינן קל וחומר, קריאת שמע דאורייתא פוסק, הלל דרבנן מבעיא, 

או דלמא פרסומי ניסא עדיף, ואסור להפסיק בהם, מפני מעלתם שהם 'פרסומי ניסא? 

דעת רבי חייא: פוסק

אמר ליה רבי חייא: פוסק ואין בכך כלום. 

פוסק אפילו  גומר את ההלל  וכשאין  בין הפרקים.  פוסק  דעת רבה: בימים שאומרים הלל שלם 
באמצע הפרק

אמר רבה: ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל בין פרק לפרק פוסק. באמצע הפרק אינו 
פוסק. וימים שאין היחיד גומר בהן את ההלל, אפילו באמצע הפרק פוסק. 

מקשה הגמרא: איני ]האמנם[, והא רב בר שבא איקלע לגביה דרבינא, וימים שאין היחיד 
גומר את ההלל הוה, ולא פסיק ליה.

מתרצת הגמרא: שאני רב בר שבא דלא חשיב עליה דרבינא.

· · ·
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השרוי בתענית אם מותר לטעום 
בעי מיניה אשיאן תנא דבי רבי אמי מרבי אמי ]אמורא שקראו לו 'אשיאן' שהיה בבית 

מדרשו של רבי אמי שאל את רבי אמי[: השרוי בתענית מהו שיטעום? 

בירור צדדי הספק
אכילה ושתיה קביל עליה, והא ליכא ]והרי אין[, שאינו אוכל אלא טועם.

או דילמא, הנאה קביל עליה והא איכא ]והרי יש[, שהרי נהנה. 

אמר רב אמי: מותר לטעום
אמר ליה: טועם ואין בכך כלום. 

ראיה מברייתא לרב אמי
תניא נמי הכי: מטעמת ]טעימת תבשיל[ אינה טעונה ברכה. והשרוי בתענית טועם ואין 

בכך כלום.

מותר לטעום עד שיעור רביעית
עד כמה, רבי אמי ורבי אסי טעמי עד שיעור רביעתא ]רביעית הלוג[.

· · ·

איסור נתינת שלום קודם התפילה
אמר רב: כל הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל, כאלו עשאו במה, 

שנאמר: ]כשאתם צריכים להתעסק בכבוד המקום[ 'חדלו לכם מן האדם אשר נשמה 
באפו, כי במה נחשב הוא', אל תקרי במה אלא במה. 

ושמואל אמר: אין הכונה מלשון 'במה' אלא כפשוטו של מקרא ב'מה' חשבתו לזה ולא 
לאלוה. 

קושיא על דין זה מהמשנה שמותר לשאול בשלום ולהשיב בקריאת שמע ]שהיא לפני תפילת 
שמונה עשרה[

מתיב רב ששת: בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב. 

תשובה: האיסור לשאול בשלום חבירו הוא כשמשכים לפתח חבירו
ולהשיב  לשאול  איסור  אין  בדרך  פגשו  אם  אבל  לפתחו,  במשכים  אבא:  רבי  תרגמה 

בשלומו. 

איסור עשיית חפציו קודם התפילה
)אמר רבי יונה אמר רבי זירא: כל העושה חפציו קודם שיתפלל כאלו בנה במה. 

אמרו לו: במה אמרת? 
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אמר להו: לא, אסור קא אמינא, 

יצחק בר אשיאן אסור  )דאמר( ]אמר[ רב אידי בר אבין אמר רב  וכדרב אידי בר אבין 
לו לאדם לעשות חפציו קודם שיתפלל, שנאמר 'צדק ]תפילה שמצדיק את בוראו[ לפניו 

יהלך, וישם לדרך פעמיו'.

הקב"ה עושה את חפציו של מי שמתפלל ואחר כך יוצא לדרך

ואמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן: כל המתפלל ואחר כך יוצא לדרך הקדוש 
ברוך הוא עושה לו חפציו, 

שנאמר 'צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו'. 

· · ·

הלן שבעה ימים בלא חלום

)ואמר( ]אמר[ רבי יונה אמר רבי זירא: כל הלן שבעת ימים בלא חלום נקרא רע, שנאמר 
ימים לא פוקדים אותו  שאם שבע  יפקד רע', אל תקרי שבע אלא שבע,  ילין בל  'ושבע 

משמים בחלום, הרי הוא רע ולכן אין משגיחים לפקדו. 

המשביע עצמו מדברי תורה ולן

כל  יוחנן:  רבי  אמר  חייא  רבי  אמר  הכי  אבא,  בר  חייא  דרבי  בריה  אחא  רב  ליה  אמר 
המשביע עצמו מדברי תורה, ולן, אין מבשרין אותו בשורות רעות, 

שנאמר 'ושבע ילין בל יפקד רע'. 

· · ·
שנינו במשנה אלו הן בין הפרקים וכו': 

להלכה אין מפסיקים בין 'אני ה' אלהיכם' ל'אמת ויציב'

אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: הלכה כרבי יהודה דאמר בין אלהיכם לאמת ויציב לא יפסיק. 

טעמו של רבי יהודה

אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן מאי טעמיה דרבי יהודה דכתיב ]עמוד ב[ וה' אלהים אמת 

האם לאחר שאמר 'ה' אלהיכם אמת', חוזר ואומר 'אמת ויציב'

חוזר ואומר אמת, או אינו חוזר ואומר אמת? 

אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: חוזר ואומר אמת. 

רבה אמר: אינו חוזר ואומר אמת. 

ההוא דנחית קמיה דרבה ]היה אדם שירד לפני התיבה בבית מדרשו של רבה[, שמעיה 
רבה דאמר אמת אמת תרי זימני. 
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אמר רבה: כל אמת אמת תפסיה להאי, מרוצה של אמת תפסה את האדם הזה, שאומר 
כמה פעמים אמת. 

במערבא אומרים שבמעריב אין מזכירים את כל פרשת ציצית אלא מתחילים אותה 'דבר אל בני 
ישראל' ומדלגים עד הסוף ואומרים 'אני ה' אלקיכם אמת'

אמר רב יוסף: כמה מעליא הא שמעתתא ]כמה מעולה שמועה זו[ דכי אתא רב שמואל בר 
יהודה אמר, אמרי במערבא: ערבית, 'דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אני ה' אלהיכם אמת' 

קושיא: הרי רב אמר שלא צריך לומר פרשת ציצית בלילה, ואם התחיל יגמור

אמר ליה אביי מאי מעליותא? והא אמר רב כהנא אמר רב: לא יתחיל, ואם התחיל גומר 

הוכחה ש'ואמרת אליהם' נחשב התחלה

וכי תימא 'ואמרת אליהם' לא הוי התחלה,

והאמר רב שמואל בר יצחק אמר רב 'דבר אל בני ישראל' לא הוי התחלה. 'ואמרת אליהם' 
הוי התחלה. 

תשובה: במערבא סוברים ש'ואמרת אליהם' לא נחשב התחלה

'ועשו  'ואמרת אליהם' נמי לא הויא התחלה, עד דאמר  אמר רב פפא: קסברי במערבא 
להם ציצית'.

אנו מתחילים ]כדעת מערבא שהיו אומרים 'ואמרת אליהם'[, וכיון שהתחלנו אנחנו גומרים כדעת 
הסוברים ש'ואמרת אליהם' נחשב התחלה

אמר אביי: הלכך אנן אתחולי מתחלינן דקא מתחלי במערבא 

וכיון דאתחלינן מגמר נמי גמרינן דהא אמר רב כהנא אמר רב לא יתחיל ואם התחיל גומר 

· · ·

האם צריך לומר לפני 'ויציב ונכון' 'אמת'

חייא בר רב אמר אמר אני ה' אלהיכם ]שאמר פרשת ציצית[ צריך לומר אמת 

לא אמר אני ה' אלהיכם ]שלא אמר פרשת ציצית[ אינו צריך לומר אמת 

צריך  ]והרי  לאדכורי  בעי  והא  ציצית  פרשת  אמר  שלא  יתכן  כיצד  הגמרא:  מקשה 
להזכיר[ יציאת מצרים? 

מתרצת הגמרא: דאמר הכי: מודים אנחנו לך ה' אלהינו שהוצאתנו מארץ מצרים ופדיתנו 
מבית עבדים ועשית לנו נסים וגבורות על הים ושרנו לך. 

· · ·
שנינו במשנה אמר רבי יהושע בן קרחה למה קדמה פרשת שמע וכו': 
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רשב"י: טעם לסדר הפרשיות של ק"ש
תניא רבי שמעון בן יוחי אומר בדין הוא שיקדים 'שמע' ל'והיה אם שמוע' שזה ללמוד 
]ודברת בם[ וזה ללמד ]ולמדתם אותם את בניכם[, וללמוד קודם לללמד, שהרי אם לא 

למד איך ילמד. 

'והיה אם שמוע' ל'ויאמר' שזה ללמוד וזה לעשות. 

מקשה הגמרא: אטו שמע ללמוד אית ביה ללמד ולעשות לית ביה? והא כתיב 'ושננתם' 
'וקשרתם' 'וכתבתם'? 

ותו, 'והיה אם שמוע' ללמד הוא דאית ביה ולעשות לית ביה, והא כתיב 'וקשרתם' 'וכתבתם'? 

אלא הכי קאמר: בדין הוא שתקדם 'שמע' ל'והיה אם שמוע', שזה ללמוד וללמד ולעשות. 

'והיה אם שמוע' ל'ויאמר', שזה יש בה ללמד ולעשות. 

'ויאמר' אין בה אלא לעשות בלבד. 

מקשה הגמרא, והרי כבר יש את טעמו של רבי יהושע בן קרחה לסדר הפרשות בק"ש
ותיפוק ליה מדרבי יהושע בן קרחה? 

תירוץ: רשב"י אמר טעם נוסף
חדא ועוד קאמר. חדא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה ואחר כך יקבל עליו 

עול מצות. ועוד משום דאית בה הני מילי אחרנייתא. 

· · ·
מעשה ב'רב' שפעם אחת ראו אותו מקדים ק"ש לתפילין

פעם אחת רב משי ידיה ]נטל ידיו[, וקרא קריאת שמע, ואנח תפילין, וצלי ]והתפלל[. 

קושיא: והרי בבריתא מבואר שצריך קודם להניח תפילין ואח"כ לקרוא ק"ש
והיכי עביד הכי? 

והתניא, החופר כוך למת בקבר, פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות 
האמורות בתורה, שהעוסק במצוה פטור מן המצוה. 

הגיע זמן קריאת שמע, עולה, ונוטל ידיו, ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל, 

]קושיא בביאור הבריתא[
הא גופא קשיא, רישא אמר פטור, וסיפא חייב. 

]ביאור הברייתא[
הא לא קשיא, סיפא בתרי ]בשני אנשים[, ולכן חייב במצוות, שהרי השני יחפור את הכוך 
למת, ורישא בחד ]באדם אחד[, ולכן פטור ממצוות שהרי אין מי שיחפור את הכוך למת. 

מכל מקום קשיא לרב, למה הקדים ק"ש לתפילין.
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תשובה: רב סובר כרבי יהושע בן קרחה שצריך להקדים עול מלכות שמים לעול מצוות
רב כרבי יהושע בן קרחה סבירא ליה, דאמר: עול מלכות שמים תחלה ואחר כך עול מצות. 

דחיית התשובה: רבי יהושע בן קרחה רק סובר שצריך להקדים קריאת פרשה האחת לפני קריאת 
הפרשה האחרת, ולא שצריך להקדים את הקריאה להנחת התפילין

אימר דאמר רבי יהושע בן קרחה להקדים קריאה לקריאה, קריאה לעשיה מי שמעת ליה? 

]דחיה נוספת לתשובה: רב חייא בר אשי העיד שרב עצמו היה לומד ומניח תפילין ואח"כ קורא ק"ש[
ותו ]ועוד[, מי סבר ליה כרבי יהושע בן קרחה, והאמר רב חייא בר אשי זמנין סגיאין הוה 
קאימנא קמיה דרב ]פעמים רבות הייתי עומד לפני רב[ ומקדים ומשי ידיה ומברך, ומתני 

לן פרקין, ומנח תפילין והדר קרי קריאת שמע. 

]דחיית נוספת לתשובה: יתכן שרב היה מניח תפילין לפני ק"ש, באופן שעדיין לא הגיע זמן ק"ש[
וכי תימא ]ואם תאמר[ שרב נהג כך בדלא מטא ]כשלא הגיע[ זמן קריאת שמע, 

]קושיא על הדחיה: אם לא הגיע זמן ק"ש, מה חידש רב חייא בר אשי בהנהגתו של רב[
אם כן מאי אסהדתיה דרב ]עדותו של רב[ חייא בר אשי? 

]ביאור הדחיה: רב חייא בר אשי חידש בהנהגתו של רב שבירך ברכות התורה גם על משניות[ 
לאפוקי ממאן דאמר למשנה אין צריך לברך, קא משמע לן דאף למשנה נמי צריך לברך. 

מכל מקום קשיא לרב,

בגלל  תפילין  לפני  ק"ש  שקרא  ומה  לק"ש,  תפילין  להקדים  שצריך  סובר  רב  חדשה:  תשובה 
שהשליח שלו איחר להביא לו את התפילין 

שלוחא הוא דעוית, רב קרא ק"ש לפני שהניח תפילין, מפני ששלוחו איחר מלהביא לו 
את התפילין, ולכן קרא ק"ש בלא תפילין, כדי שלא להפסיד זמן ק"ש.

קריאת שמע בלא תפילין
אמר עולא: כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו ]הכונה 

לומר כאילו מעיד שקר בקב"ה, אלא שאין אומרים זאת שאין זה לשון טובה[. 

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כאילו הקריב עולה בלא מנחה, וזבח בלא נסכים.

ואמר רבי יוחנן הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמים שלמה.

�
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יהודה. ר' ïè÷á:מדסיפא øéùëî äãåäé 'ø éðú÷ã'ר כולה ודילמא

המגילה  את לקרות כשרין הכל קתני והכי מחסרא וחסורי היא יהודה
מחש"ו. àúéàãë:חוץ àäå àúéàãë àäå.בד"אàì äìçúëì ïè÷ã

òéâä .éøù äìçúëì 'éôà êåðçì òéâä ìáà êåðçì òéâä àìù ïè÷á
øùò ïáå òùú ïá ïåâë úåöî êåðçì

àøúá ÷øô àîåéá ïðéøîàãë(.áô 'ã):
אוקימתא. äìéâîã:במאי ïéúéðúîì

יהודה. øîàכר' éëã ïì úòîùàå
øîà÷ ãáòéã àöé ù"÷á äãåäé 'ø

:äìçúëì àìå'כו דתני הא אלא
êøáìתורם. êéøö àåäù ô"òàå

:éðî úåòîåù åéðæà ïéàå.מאי אלא
ù"÷ã àéä äãåäé 'øã øîéîì úéòá
å÷éúã éëéä éë øîà÷ äìçúëì 'éôà
ïá ïåòîù 'øã äéøá äãåäé 'øã àä
ãáòéãá åâéìôàã éàäå äéáéìà éæô

:éñåé 'øã åçë êòéãåäì הא אלא
כו'. יהודהéðî:דתניא ר' (א)לעולם

מכשיר. לכתחלה éáøאפי' äìéâîãå
àäå ìéñô éîð ãáòéã 'éôàå àéä éñåé
úëøáã àäå äãåäé 'ø äìçúëì íøåúã
äãåäé 'ø øîàã àåä äéáøã ïåæîä
êéøö äéøæò ïá øæòìà éáø íåùî
äìçúëì àðùéì éàäå åðæàì òéîùäì
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àì äðä ùìù éìùî øôñá àåä
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 „·ÚÈ„  ÔË˜Â ‰ËÂ˘ ‰Ó ÔË˜Â ‰ËÂ˘„ ‡ÈÓÂ„
 ‡‰ ‡ÓÏÈ„Â ‡Ï ÈÓ  „·ÚÈ„ ˘¯Á Û‡ ‡Ï ÈÓ

 ‰Â ‡˙È‡„Î ‰Ó˜Â‡Ï ˙ÈˆÓ ÈÓÂ  ‡˙È‡„Î ‡
 ‰„Â‰È È·¯ ‡ÙÈÒ È˙˜„Ó ‡‰Â ‰„Â‰È È·¯Î
 ‰„Â‰È È·¯  Â‡Ï ‡˘È¯„ ÏÏÎÓ ÔË˜·  ̄ È˘ÎÓ
ÈÂÂ‚ È¯˙Â ‡È‰ ‰„Â‰È '¯ ‰ÏÂÎ ‡ÓÏÈ„Â ‡È‰
ÔÈ¯˘Î ÏÎ‰ È˙˜ ÈÎ‰Â ‡¯ÒÁÓ  È¯ÂÒÁÂ ÔË˜
ÔË˜· ‡" „· Â"˘ÁÓ ıÂÁ ‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡ ˙Â¯˜Ï
 ÍÂÁÏ ÚÈ‚‰˘ ÔË˜ Ï·‡  ÍÂÁÏ ÚÈ‚‰ ‡Ï˘
È·¯˘ ‰„Â‰È  È·¯ È¯·„ ¯˘Î ‰ÏÁ˙ÎÏ  ÂÏÈÙ‡
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 ÏÎ‰  È¯·„ ˙ÂˆÓ ¯‡˘· Ï·‡ ˘" ̃ · ˙˜ÂÏÁÓ  ÛÒÂÈ  ·¯  ̄ Ó‡  ‰„Â‰È  È·¯Î ‰ÎÏ‰

·È˙Î„ ‡ˆÈ ‡Ï1ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· Ì„‡ Í¯·È ‡Ï  È·È˙ÈÓ Ï‡¯˘È ÚÓ˘Â ˙ÎÒ‰
Ì‡Â Â·Ï·˘"˜· ˙˜ÂÏÁÓ  ÛÒÂÈ ·¯  ̄ Ó‡ ¯Ó˙‡ ÈÎ‰ ¯Ó˙‡  È‡ ‡Ï‡ ‡ˆÈ Í¯È·

Ï‡¯˘È  ÚÓ˘ ·È˙Î„· ÚÓ˘Â ˙ÎÒ‰  ·È˙Î‰Â ‡ˆÈ ÏÎ‰  È¯·„ ˙ÂˆÓ  ̄ ‡˘·  Ï·‡
 ̄ "‡ È·Ë ¯"‡ :‰È˙ÂÈ˙Â‡· ˜„˜„ ‡ÏÂ ‡¯˜ :·È˙Î ‰¯Â˙  È¯·„· ‡Â‰‰ Ï‡¯˘È

 ̄ "‡Â :Ï˜‰Ï Ì‰È˘  È¯·„Î ‰ÎÏ‰ ‰È˘‡È(â ·È˙Î„  È‡Ó ‰È˘‡È  ̄ "‡  È·Ë2˘Ï˘
 ̄ ÓÂÏ  ‡Ï‡ ÌÁ¯ Ïˆ‡  ÏÂ‡˘ ÔÈÚ ‰Ó  ÈÎÂ ÌÁ¯  ̄ ˆÂÚÂ ÏÂ‡˘  ‰Ú·˘˙ ‡Ï ‰‰
 ÌÁ¯ ‰ÓÂ Â"˜ ÌÈ¯·„ ‡Ï‰Â ‡ÈˆÂÓÂ ÒÈÎÓ ÏÂ‡˘  Û‡ ‡ÈˆÂÓÂ ÒÈÎÓ ÌÁ¯ ‰Ó ÍÏ
ÈÏÂ˜·  Â· ÔÈÒÈÎÓ˘  ÏÂ‡˘ ˙ÂÏÂ˜ ÈÏÂ˜·  ÂÓÓ ÔÈ‡ÈˆÂÓ  È‡˘Á· Â· ÔÈÒÈÎÓ˘
 ̇ ÈÈÁ˙ ÔÈ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡Ï  ‰·Â˘˙  Ô‡ÎÓ ˙ÂÏÂ˜ ÈÏÂ˜·  ÂÓÓ ÔÈ‡ÈˆÂÓ˘ ÔÈ„ ÂÈ‡ ˙ÂÏÂ˜
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‡ÈÁ  È·¯· ‡ÓÁ ¯"‡„ Ì‰È‚  ÂÏ ÔÈˆÓ ‰È˙ÂÈ˙Â‡· ˜„˜„ÓÂ ˘" ̃  ‡¯Â˜‰  ÏÎ
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:ÔÓ‡ ÔÓ‡
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ברכות דף טו שבת קודש כ"א טבת תש"פ 

יפנה לנקביו, יטול ידיו, יניח תפילין, ויקרא ק"ש ויתפלל

ואמר רבי יוחנן הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמים שלמה יפנה לנקביו, ויטול ידיו, 
ויניח תפילין, ויקרא קריאת שמע ויתפלל, וזו היא מלכות שמים שלמה. 

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת 
שמע ומתפלל, מעלה עליו הכתוב כאלו בנה מזבח והקריב עליו קרבן, 

דכתיב 'ארחץ בנקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה''. 

אמר ליה רבא: לא סבר לה מר כאילו טבל, דכתיב: 'ארחץ ]בנקיון[ ולא כתב ארחיץ ]כפי['. 
ממה שלא כתוב ארחיץ כפי, אלא 'ארחץ כפי', והלשון ארחץ יש בה משמעות שירחוץ 

את כל הגוף, הרי שרחיצת הידים נחשבת כאילו רחץ את כל הגוף.

כשאין לו מים ינקה ידיו בכל דבר שמנקה

אמר ליה רבינא לרבא: חזי מר האי צורבא מרבנן דאתא ממערבא ואמר, מי שאין לו מים 
לרחוץ ידיו מקנח ידיו בעפר ובצרור ובקסמית ]קיסם[. 

אמר ליה רבא: שפיר קאמר, מי כתיב ארחץ במים, בנקיון כתיב, כל מידי דמנקי, דהא רב 
חסדא לייט אמאן דמהדר אמיא בעידן צלותא. 

רק לק"ש אינו צריך לחפש מים אם הזמן עובר, אבל לתפילה צריך לחפש מים שהרי כל הים זמנה

שכל היום זמנה  שזמנה קבוע ופן יעבור הזמן, אבל לתפלה  והני מילי לקריאת שמע 
מהדר, ועד כמה עד פרסה. 

והני מילי לקמיה, אבל לאחוריה אפילו מיל אינו חוזר. 

]ומינה[ מיל הוא דאינו חוזר, הא פחות ממיל חוזר. 

משנה

הקורא ולא השמיע לאזנו

הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו, יצא. 

רבי יוסי אומר, לא יצא. 

קרא ולא דקדק באותיותיה

קרא ולא דקדק באותיותיה, רבי יוסי אומר: יצא. 

רבי יהודה אומר: לא יצא. 
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הקורא למפרע

הקורא למפרע, לא יצא. 

קרא וטעה

קרא וטעה, יחזור למקום שטעה.

גמרא

מקורו של רבי יוסי שהשמעה לאזנים מעכבת

מאי טעמא דרבי יוסי, משום דכתיב 'שמע', השמע לאזנך מה שאתה מוציא מפיך. 

ותנא קמא סבר, שמע בכל לשון שאתה שומע. 

ורבי יוסי, תרתי שמע מינה. שכאשר אתה דורש בכל לשון שאתה שומע, משמע גם 
שצריך להשמיע לאזניו.

מי התנא הסובר שהשמעה לאזנים בברכות הוא רק דין לכתחילה ובדיעבד אינו מעכב

תנן התם במסכת תרומות, חרש המדבר ואינו שומע לא יתרום מפני שאינו שומע את 
הברכה, ואם תרם תרומתו תרומה. 

מאן תנא חרש המדבר ואינו שומע, דיעבד אין לכתחלה לא?

רב חסדא: זו דעת רבי יוסי, שסובר בק"ש שהשמעה לאזנים מעכבת, ובברכות הוא רק לכתחילה 

אמר רב חסדא: רבי יוסי היא. 

דתנן הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, לא יצא 
אפילו בדיעבד. 

עד כאן לא קאמר רבי יוסי לא יצא, אלא גבי קריאת שמע דאורייתא, אבל תרומה משום 
ברכה הוא וברכה דרבנן, ולא בברכה תליא מילתא. 

צריך להשמיע  סובר שלכתחילה  הוא  וגם בברכות  וגם בק"ש  יהודה  רבי  זו דעת  אולי  קושיא: 
לאזנים ובדיעבד אינו מעכב

אין  דיעבד  נמי  קריאת שמע  גבי  ואמר  היא,  יהודה  רבי  דילמא  היא,  יוסי  דרבי  וממאי 
לכתחלה לא.

]ראיה לצד זה:[ תדע, דקתני הקורא, דיעבד אין לכתחלה לא. 

]דחיית הראיה:[ אמרי, האי דקתני הקורא, להודיעך כחו דרבי יוסי דאמר דיעבד נמי לא, 
דאי רבי יהודה אפילו לכתחלה נמי יצא. 
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קושיא: אם כך מי הוא הסובר שבברכת המזון שהיא דאורייתא לכתחילה צריך להשמיע לאזניו 
ואינו מעכב בדיעבד

במאי אוקימתא ]במה העמדת[ את המשנה במסכת תרומות, כרבי יוסי, ואלא הא דתניא 
לא יברך אדם ברכת המזון בלבו ]שאין משמיע לאזניו[ ואם בירך יצא, מני, לא רבי יוסי 

ולא רבי יהודה,

דאי רבי יהודה הא אמר לכתחלה נמי יצא,

אי רבי יוסי דיעבד נמי לא, שהרי ברכת המזון היא דאורייתא. 

אלא מוכח שזו דעת רבי יהודה והוא סובר שלכתחילה צריך להשמיע לאזניו

אלא מאי צריך לומר, שהברייתא על ברכת המזון וכן המשנה בתרומות הם דעת רבי 
יהודה, ודיעבד אין לכתחלה לא – שמה שהוא אומר שאין צריך להשמיע לאזניים הוא 

רק בדיעבד ולא לכתחילה. 

קושיא: אם כן מי הוא הסובר שאפילו לכתחילה א"צ להשמיע לאזניו

תורם  שומע  ואינו  המדבר  חרש  פזי,  בן  שמעון  דרבי  בריה  יהודה  רבי  דתני  הא  אלא 
לכתחלה, מני? לא רבי יהודה ולא רבי יוסי, 

אי רבי יהודה הא אמר דיעבד אין לכתחלה לא, 

אי רבי יוסי הא אמר דיעבד נמי לא, 

תירוץ: יש את דעת רבי יהודה בשם רבו שלכתחילה צריך להשמיע לאזניו ויש את רבי יהודה 
עצמו שאף לכתחילה אין צריך

אלא לעולם רבי יהודה, ואפילו לכתחלה נמי, ]וכך סובר גם רבי יהודה בריה דרבי שמעון 
בן פזי שחרש תורם לכתחילה[ ולא קשיא הא דידיה שהוא עצמו סובר שאפילו לכתחילה 
ומה שכתוב לגבי ברכת המזון שלכתחילה צריך  הא דרביה  אין צריך להשמיע לאזנו, 
דתנן רבי יהודה אומר משום רבי אלעזר  יהודה בשם רבו  זו דעת רבי  להשמיע לאזנו, 
בן עזריה: הקורא את שמע צריך שישמיע לאזנו, שנאמר 'שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד'. 

אמר ליה רבי מאיר: הרי הוא אומר 'אשר אנכי מצוך היום על לבבך' אחר כונת הלב הן 
הן הדברים, ואם כן אפילו לכתחילה לא צריך להשמיע לאזניו.

תירוץ נוסף: לפי הברייתא אפשר גם לומר שיש את דעת רבי יהודה ]שסובר כמו רבו[ ויש את 
דעת רבי מאיר 

רק  ק"ש  לגבי  שגם  ליה,  סבירא  כרביה  יהודה  רבי  תימא  אפילו  להכי,  דאתית  השתא 
בדיעבד יצא אם לא השמיע לאזניו, ולא קשיא, 

הא - מה שאמר רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי, שאפילו לכתחילה לא צריך 
להשמיע לאזניו רבי מאיר היא.
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זו  לאזנו,  להשמיע  צריך  שלכתחילה  ותרומה  המזון  ברכת  לגבי  שכתוב  ומה   - הא 
דעת רבי יהודה. 

· · ·
מי הוא התנא של המשנה במגילה שחרש לא קורא אפילו בדיעבד

תנן התם במסכת מגילה, הכל כשרים לקרות את המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן, ורבי 
יהודה מכשיר בקטן. 

מאן תנא חרש דיעבד נמי לא? 

רב מתנה: זו דעת רבי יוסי שאפילו בדיעבד אינו יוצא
אמר רב מתנה: רבי יוסי היא, דתנן הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא דברי רבי 

יהודה, רבי יוסי אומר לא יצא.

קושיא: אולי זו דעת רבי יהודה והוא רק דין לכתחילה 
ממאי דרבי יוסי היא ודיעבד נמי לא, ]עמוד ב[ דילמא רבי יהודה היא ולכתחלה הוא דלא, 

הא דיעבד שפיר דמי. 

דחיית הקושיא
לא סלקא דעתך, דקתני חרש דומיא דשוטה וקטן, 

מה שוטה וקטן דיעבד נמי לא, אף חרש דיעבד נמי לא, 

דחיית הדחייה
ודילמא הא כדאיתא והא כדאיתא. 

תירוץ: אין זה דעת רבי יהודה, כי הסיפא רבי יהודה
ומי מצית לאוקמה כרבי יהודה, והא מדקתני סיפא רבי יהודה מכשיר בקטן מכלל דרישא 

לאו רבי יהודה היא. 

קושיא: אולי כל המשנה היא רבי יהודה
ודילמא כולה רבי יהודה היא, ותרי גווני קטן, וחסורי מחסרא והכי קתני:

הכל כשרין לקרות את המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן, 

במה דברים אמורים בקטן שלא הגיע לחנוך 

אבל קטן שהגיע לחנוך אפילו לכתחלה כשר דברי רבי יהודה שרבי יהודה מכשיר בקטן 

לפי הביאור שהמשנה היא רבי יהודה מי הוא הסובר שבתרומה חרש תורם לכתחילה
במאי אוקימתא כרבי יהודה, ודיעבד אין לכתחלה לא, 

אלא הא דתני רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי חרש המדבר ואינו שומע תורם לכתחלה 
]אף שאינו שומע את הברכה[, מני לא רבי יהודה ולא רבי יוסי 
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אי רבי יהודה דיעבד אין לכתחלה לא 

אי רבי יוסי דיעבד נמי לא

אלא דעת רבי יהודה שאפילו לכתחילה א"צ להשמיע לאזניו
אלא מאי רבי יהודה ואפילו לכתחלה נמי. 

אם כן מי הוא הסובר שלכתחילה צריך להשמיע לאזניו ובדיעבד אינו מעכב
אלא הא דתניא לא יברך אדם ברכת המזון בלבו ואם בירך יצא, מני? לא רבי יהודה ולא 

רבי יוסי,

אי רבי יהודה הא אמר אפילו לכתחלה נמי 

ואי רבי יוסי הא אמר אפילו דיעבד נמי לא 

אלא יש את דעת רבי יהודה ויש את דעת רבו
לעולם רבי יהודה היא ואפילו לכתחלה נמי,

עצמו[  יהודה  רבי  ]דעת  דידיה  הוא  תורם  מה שכתוב שלכתחילה   - הא  ולא קשיא, 
שאפילו לכתחילה אין צריך להשמיע לאזנו, 

הא - מה שכתוב לגבי ברכת המזון שצריך לכתחילה להשמיע לאזנו דרביה היא.

דתניא, אמר רבי יהודה משום רבי אלעזר בן עזריה: הקורא את שמע צריך שישמיע לאזנו, 
שנאמר 'שמע ישראל'. 

אמר לו רבי מאיר: הרי הוא אומר 'אשר אנכי מצוך היום על לבבך', אחר כונת הלב הן 
הן הדברים. 

תירוץ נוסף: יש את דעת רבי יהודה ויש את דעת רבי מאיר
השתא דאתית להכי שיש בזה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, אפילו תימא רבי יהודה 

כרביה סבירא ליה, ולא קשיא הא רבי יהודה הא רבי מאיר. 

הכרעת ההלכה במחלוקת זו
עזריה  בן  אלעזר  רבי  יהודה שאמר משום  כרבי  הלכה  שילא:  רב  אמר  חסדא  רב  אמר 
]שלכתחילה צריך להשמיע לאזניו[. והלכה כרבי יהודה שאם לא השמיע ק"ש לאזנו יצא. 

וצריכא, דאי אשמעינן הלכה כרבי יהודה, הוה אמינא אפילו לכתחלה קא משמע לן הלכה 
כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה. 

ואי אשמעינן הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה, הוה אמינא צריך ואין 
לו תקנה אפילו בדיעבד קא משמע לן הלכה כרבי יהודה. 

השמעה לאזניו בשאר מצוות
אמר רב יוסף, מחלוקת בקריאת שמע אבל בשאר מצות דברי הכל לא יצא, 

דכתיב 'הסכת ושמע ישראל'. 
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קושיא מברייתא
מיתיבי, לא יברך אדם ברכת המזון בלבו, ואם בירך יצא. 

ביאור: השמעה לאזניו בדברי תורה
אלא אי אתמר הכי אתמר, אמר רב יוסף מחלוקת בקריאת שמע, דכתיב 'שמע ישראל', 

אבל בשאר מצות ]בברכת המצוות[ דברי הכל יצא. 

והכתיב 'הסכת ושמע ישראל'? 

ההוא בדברי תורה כתיב. 

· · ·
קרא ולא דקדק באותיותיה: אמר רבי טבי אמר רבי יאשיה הלכה כדברי שניהם להקל, 

שאם לא השמיע לאזנו או שלא דקדק באותיותיה יצא. 

רמז לתחיית המתים מן התורה
ואמר רבי טבי אמר רבי יאשיה: מאי דכתיב 'שלש הנה לא תשבענה שאול ועוצר רחם' 

וכי מה ענין שאול אצל רחם? 

אלא לומר לך: מה רחם מכניס ומוציא, אף שאול – קבר מכניס ומוציא. 

והלא דברים קל וחומר, ומה רחם שמכניסין בו בחשאי, מוציאין ממנו בקולי קולות. שאול 
שמכניסין בו בקולי קולות של בכי ומספד, אינו דין שמוציאין ממנו בקולי קולות. 

מכאן תשובה לאומרים אין תחיית המתים מן התורה. 

· · ·

בתפילין ובמזוזות צריך לכתוב גם את הציווים כגון 'וקשרתם' 'וכתבם' 
בכתב,  הכל  ושלימה  תמה  כתיבה  שתהא   – 'וכתבתם'  דרבא  קמיה  אושעיא  רבי  תני 

אפילו צואות. 

מי אמר לך מאמר זה שצריך לימוד מיוחד שכותבים  רב: דאמר לך מני –  אמר ליה 
בתפילין גם את ה'צוואות?

אמר לו רבי אושעיא: רבי יהודה היא, דאמר גבי סוטה אלות ]את הקללות הוא[ כותב 
]כגון יתן ה' אותך לאלה בתת ה' את ירכך נופלת וכו'[, צואות ]כגון והשביע אותה הכהן, 

ואמר הכהן[ אינו כותב,

והתם הוא דכתיב 'וכתב את האלות האלה', אבל הכא דכתיב 'וכתבתם' שמשמע כתיבה 
תמה אפילו צואות נמי. 

מקשה הגמרא: אטו טעמיה דרבי יהודה משום דכתיב 'וכתב' ולא כתוב וכתבתם? והרי 
טעמיה דרבי יהודה משום דכתיב 'אלות' אלות אין צואות לא, אבל בק"ש שלא כתוב מיעוט, 

מדוע היה צד לומר שלא יכתבו את הצוואות, וצריך לימוד על כך. 



גמרא ופירושה / ביאיתהדףהטי | 75

מתרצת הגמרא: אצטריך, סלקא דעתך אמינא נילף כתיבה כתיבה מהתם, 

מה התם אלות אין צואות לא, אף הכא נמי צואות לא, כתב רחמנא 'וכתבתם' אפילו צואות. 

· · ·
לתת רווח בין הדבקים בק"ש

תני רב עובדיה קמיה דרבא: 'ולמדתם' שיהא למודך תם, שיתן ריוח בין הדבקים – אותיות 
שמסתיימות ומתחילות באותה אות, אם לא יתן ריוח ביניהם נמצא שיקרא את שתי 

האותיות באות אחת. 

עני רבא בתריה, כגון: 

'על לבבך'. 

'על לבבכם'. 

'בכל לבבך'. 

'בכל לבבכם'. 

'עשב בשדך'. 

'ואבדתם מהרה'. 

'הכנף פתיל'. 

'אתכם מארץ'. 

המדקדק באותיות ק"ש
אמר רבי חמא ברבי חנינא: כל הקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה, מצננין לו גיהנם, 

שנאמר 'בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון', 

אל תקרי 'בפרש' אלא בפרש, אם תפרש שדי ותבדיל אותיות של מלכות שמים. 

שהתורה אשר בה מלכים ימלוכו תשלג ותצנן לך  אל תקרי 'בצלמון', אלא בצלמות, 
את צל המות.

ואמר רבי חמא ברבי חנינא למה נסמכו
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ברכות דף טז  יום ראשון כג טבת תש"פ 

בתי מדרשות מעלים את האדם מכף חובה לכף זכות 

ואמר רבי חמא ברבי חנינא למה נסמכו אהלים לנחלים, דכתיב 'כנחלים נטיו כגנות 
נחלים מעלין את האדם מטומאה לטהרה, אף  וגו', לומר לך: מה  נטע'  נהר כאהלים  עלי 

אהלים ]בתי מדרשות[ מעלין את האדם מכף חובה לכף זכות. 

· · ·
שנינו במשנה הקורא למפרע לא יצא, וכו'. 

רבי אלעזר הולך לבית המדרש בעת שרבי אמי ורבי אסי מעמידים לו חופה 

רבי אמי ורבי אסי הוו קא קטרין ליה גננא ]היו קושרים ומכינים חופה[ לרבי אלעזר, 
לנישואיו. 

אמר להו רבי אלעזר: אדהכי והכי ]בינתיים[ איזיל ]אלך[ ואשמע מלתא דבי מדרשא, 
ואיתי ואימא לכו ]ואני יבא ויאמר לכם מה אמרו בבית המדרש[. 

טעה ודילג באמצע פרק בק"ש, ואינו יודע איזה תיבות דילג 

אזל ]הלך רבי אלעזר[, אשכחיה לתנא דקתני קמיה דרבי ]ומצא תנא ששונה לפני רבי[ 
יוחנן, קרא קריאת שמע וטעה ואינו יודע להיכן טעה, אם הוא עומד באמצע הפרק, יחזור 

לראש הפרק, שהרי אינו יודע מה דילג. 

סיים פרשה, ואינו יודע אם סיים את הפרשה הראשונה או השניה 

אם הוא עומד בין פרק לפרק, יחזור לפרק ראשון, שיודע שגמר את הפרק ואינו יודע 
אם גמר את פרשת 'ואהבת' וצריך להתחיל 'והיה אם שמוע', או שגמר 'והיה אם שמוע' 

וצריך להתחיל 'ויאמר', יחזור ויתחיל 'והיה אם שמע'. 

טעה בתיבת 'וכתבתם' 

אם הוא עומד בין כתיבה לכתיבה - שיודע שהוא אוחז כעת ב'וכתבתם', אלא שאינו 
יודע אם ב'וכתבתם' שבפרק ראשון או 'וכתבתם' שבפרק שני, יחזור לכתיבה ראשונה. 

הראשון,  ל'וכתבתם'  לחזור  שצריך  שנו  לא  לפניו:  ששנה  לתנא  יוחנן  רבי  ליה  אמר 
אלא שלא פתח ב'למען ירבו ימיכם', אבל פתח ב'למען ירבו ימיכם' סרכיה נקט ואתי ]תפס 
ובא עם הרגלו[, ובודאי אמר פרשת והיה אם שמוע וכן פרשת ויאמר, שהרי הפרשה 

שגורה בפיו. 

אתא - בא רבי אלעזר לרבי אמי ורבי אסי, ואמר להו חידוש זה. 

אמרו ליה: אלו לא באנו אלא לשמוע דבר זה, דיינו. 
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משנה 

ק"ש ותפילה בראש האילן או הנדבך 
האומנין קורין ק"ש בראש האילן ובראש הנדבך ]בנין של אבנים[. 

מה שאינן רשאין לעשות כן בתפלה, שתפילה היא בקשת רחמים, ובראש האילן הם 
מפחדים שמא יפלו ואינם יכולים לכוין. 

חתן פטור מק"ש 
חתן פטור מקריאת שמע לילה הראשונה ועד מוצאי שבת, אם לא עשה מעשה. 

הנהגת רבן גמליאל בענין זה 
ומעשה ברבן גמליאל שנשא אשה, וקרא לילה הראשונה. 

אמרו לו תלמידיו: למדתנו רבינו שחתן פטור מקריאת שמע. 

אמר להם: איני שומע לכם לבטל הימני מלכות שמים אפילו שעה אחת. 

גמרא 

ק"ש ותפילה בראש האילן או הנדבך 
תנו רבנן, האומנין קורין ק"ש בראש האילן ובראש הנדבך. 

ומתפללין בראש הזית ובראש התאנה, שענפיהם מרובים ויכולים לעמוד שם בלא דוחק, 
ואינם מפחדים שמא יפלו. 

ושאר כל האילנות יורדים למטה ומתפללין, כיון שהם מפחדים שמא יפלו מהם, ואינם 
יכולים לכוין. 

ובעל הבית בין כך ובין כך – בין מאילן התאנה ובין משאר אילנות יורד למטה ומתפלל, 
שהרי אינו משועבד למלאכה שהוא הוא ברשות עצמו, לפי שאין דעתו מיושבת עליו אם 

יתפלל על העץ, ולא הקילו בזה אלא בפועלים מפני ביטול מלאכתם. 

סתירה בדין התעסקות במלאכה אחרת בק"ש 
קורין בראש  ]בן של בת של[ שמואל לרבא, תנן האומנין  רב מרי ברה דבת  ליה  רמי 
האילן ובראש הנדבך, ומשמע שיכולים לקרוא קריאת שמע אפילו בזמן שהם עסוקים 
במלאכתם, אלמא לא בעי ]הרי מוכח שלא צריך[ כונה, שהרי אפשר להתעסק בדברים 

אחרים, תוך כדי שאומר ק"ש. 

ורמינהי, הקורא את שמע צריך שיכוין את לבו, שנאמר 'שמע ישראל', ולהלן הוא אומר 
'הסכת ושמע ישראל', מה להלן בהסכת, אף כאן בהסכת. 

אשתיק – רבא שתק ולא ענה על סתירה זו. 
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אמר ליה רבא: מידי שמיע לך בהא ]האם שמעת דבר בענין זה[? 

יישוב הסתירה: האומנים מפסיקים ממלאכתם כשקורא ק"ש 
אמר ליה רב מרי: הכי אמר רב ששת, והוא – מה שאמרו שהאומנים קוראים בראש 
האילן, אין הכונה שהם קוראים ק"ש תוך כדי שהם עוסקים במלאכתם, אלא שבטלין 

ממלאכתן וקורין. 

קושיא מברייתא מפורשת שהאומנים קוראים ק"ש כשעסוקים במלאכתם 
והתניא, בית הלל אומרים עוסקין במלאכתן וקורין, הרי מפורש שהם קוראים ק"ש תוך 

כדי שהם עסוקים במלאכתם? 

תירוץ: רב ששת דיבר על פרק ראשון, ובית הלל על פרק שני 
בפרק  מדובר  וקוראים,  ממלאכתם  שבטלים  ששת  רב  שאמר  מה   – הא  קשיא,  לא 
ראשון - בפרשת שמע שבו צריך כונה, הא – מה שבית הלל אומרים בבריתא 'עוסקין 

במלאכתן וקורין', מדובר בפרק שני, שבו אין צריכים לפסוק ממלאכתם. 

· · ·
תפילת הפועלים 

ומברכין  שמע,  קריאת  קורין  הבית,  בעל  אצל  מלאכה  עושין  שהיו  הפועלים  רבנן,  תנו 
לפניה ולאחריה – ברכות ק"ש. 

ואוכלין פתן, ומברכין לפניה ברכת המוציא, ולאחריה ברכת המזון. 

ומתפללין תפלה של שמונה עשרה. 

אבל אין יורדין לפני התיבה, ואין נושאין כפיהם, שבזה יש ביטול מלאכה יותר מדאי. 

קושיא מברייתא אחרת שכתוב שמתפללים מעין שמונה עשרה 
והתניא: מעין שמונה עשרה ]ג' ברכות ראשונות בשלימותם, תפילת 'הביננו' הכוללת 

את הברכות האמצעיות של שמונה עשרה, וג' ברכות אחרונות בשלימות[? 

תשובה: זו מחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע 
אמר רב ששת: לא קשיא, הא – הברייתא שאומרת שהפועלים מתפללים שמונה עשרה 
היא דעת רבן גמליאל הסובר שכל אדם מתפלל שמונה עשרה, הא הברייתא שאומרת 
שהפועלים מתפללים מעין שמונה עשרה היא דעת רבי יהושע הסובר שכל אדם מתפלל 

מעין שמונה עשרה. 

קושיא על התירוץ: אם הברייתא שאומרת שמתפללים 'מעין שמונה עשרה' היא דעת רבי יהושע, 
למה הברייתא מדברת רק על פועלים 

יהושע סובר שכל  אי רבי יהושע, מאי איריא פועלים, אפילו כל אדם נמי, שהרי רבי 
אדם מתפלל מעין שמונה עשרה? 
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והברייתא  רגיל על עבודתם,  פועלים שמקבלים שכר  תשובה חדשה: ברייתא אחת מדברת על 
השניה על פועלים שמקבלים רק 'סעודה' בעד עבודתם 

מתפלל  אדם  שכל  גמליאל  רבן  דעת  הם  הברייתות[  שתי  וזה,  ]זה  ואידי  אידי  אלא 
עבודתם,  על  מלא  שכר  כשמקבלים   – בשכרן  בעושין  כאן  קשיא,  ולא  עשרה,  שמונה 

צריכים למהר בתפילתם ומתפללים מעין שמונה עשרה. 

למהר  צריכים  אינם  סעודה,  רק  עבודתם  בעד  שמקבלים   - בסעודתן  בעושין  כאן 
בתפילתם בשביל שכר מועט כזה, ומתפללים שמונה עשרה. 

ראיה לתשובה זו שיש הבדל בין שמקבלים שכר רגיל על עבודתם או שמקבלים סעודה 
והתניא, הפועלים שהיו עושים מלאכה אצל בעל הבית, קורין קריאת שמע ומתפללין. 

ואוכלין פתן, ואין מברכים לפניה, שברכה ראשונה אינה מן התורה. 

ברכה  שתים:  מברכים  כיצד  דאורייתא,  המזון  שברכת  שתים,  לאחריה  מברכין  אבל 
את   – בברכת הארץ  ירושלים  בונה  וכוללין  בברכת הארץ,  פותח  כתקונה. שניה  ראשונה 
הברכה השניה מתחילים ב'נודה לך', ואינם חותמים 'ברוך אתה ה' על הארץ ועל המזון', 
אלא ממשיכים ברחם נא וחותמים 'ברוך אתה ה' בונה ברחמיו ירושלים', שברכת הארץ 

ובנין ירושלים דומים, ואפשר לכוללם בברכת אחת. 

במה דברים אמורים שמברכים ברכת המזון מקוצרת, בעושין בשכרן. 

אבל עושין בסעודתן, או שהיה בעל הבית מיסב עמהן, מברכין כתיקונה. 

· · ·
שנינו במשנה חתן פטור מקריאת שמע. 

העוסק במצוה והכונס את הבתולה פטורים מק"ש 
תנו רבנן, 'בשבתך בביתך' פרט לעוסק במצוה. 

'ובלכתך בדרך' פרט לחתן. מכאן אמרו, הכונס את הבתולה פטור, ואת האלמנה חייב. 

ביאור הלימוד: 'ובלכתך בדרך' היינו שהולך בדרך לדבר הרשות, ורק אז חייב בק"ש ולא כשהולך 
לדבר מצוה 

מאי משמע – איך משמע בפסוק שהעוסק במצוה פטור מק"ש? 

אמר רב פפא: ממה שנאמר 'ובלכתך בדרך' משמע שהחיוב בק"ש הוא כשעסוק בדבר 
אף הכא נמי חיובו  – שאינו הולך לדבר מצוה,  – כמו הליכה בדרך, מה דרך רשות  כי 

בק"ש אינו אלא כשעוסק בדבר הרשות, ולא בדבר מצוה. 

קושיא על הלימוד: 'ובלכתך בדרך' כולל כל דרך שאדם הולך, ולפעמים הולך לדבר מצוה, נמצא 
שגם ההולך לדבר מצוה חייב בק"ש 

מי לא עסקינן דקאזיל ]שהולך[ לדבר מצוה, ואפילו הכי אמר רחמנא ליקרי? 
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ביאור חדש: הלימוד ממה שנאמר 'בלכתך' ולא נאמר 'בלכת' 

אם כן לימא קרא ]יאמר הפסוק[: 'בלכת', מאי 'בלכתך'? שמע מינה בלכת דידך ]שלך, 
לצורכך, לדבר הרשות[ הוא דמחייבת, הא דמצוה ]שאתה הולך בדרך שאינה שלך אלא 

של גבוה, לצורך מצוה[ פטירת. 

קושיא: אם עוסק במצוה פטור מק"ש, מדוע הכונס את האלמנה חייב 

]עמוד ב[ אי הכי ]אם כן[, שהעוסק במצוה פטור מק"ש, מאי איריא ]למה מדובר על[ הכונס 

את הבתולה, אפילו כונס את האלמנה נמי ]גם כן[ יפטר מק"ש, שהרי הוא עסוק במצוה? 

תשובה: הכונס את האלמנה אינו טרוד 

הכא ]כאן, הכונס את הבתולה[ טריד, ולכן הוא פטור מק"ש, והכא ]כאן, הכונס את 
האלמנה[ לא טריד, ולכן אף שהוא עסוק במצוה אינו פטור מק"ש. 

בירור: אם כן כל מי שטרוד יפטר מק"ש ולא רק העוסק במצוה 

אי משום טרדא ]אם יסוד הפטור הוא משום טרדה[, אפילו טבעה ספינתו בים נמי ]גם 
כן יפטר מק"ש, שהרי הוא טרוד[? 

]ראיה שהטרוד בדבר הרשות אינו פטור מק"ש[: אלמה ]למה[ אמר רבי אבא בר זבדא 
אמר רב: אבל חייב בכל מצות האמורות בתורה, חוץ מן התפילין, שהרי נאמר בהן 'פאר', 

שנאמר 'פארך חבוש עליך' וגו'? 

ביאור: רק מי שטרוד בדבר מצוה פטור מק"ש, אבל הטרוד בדבר הרשות חייב 

אמרי, התם טרדא דרשות ]שם הוא טרוד בדבר הרשות[, הכא טרדא דמצוה, ]כאן הוא 
טרוד בדבר מצוה[, והפטור אינו אלא כשעסוק במצוה וטרוד בה. 

משנה 

רבן גמליאל 'רחץ' אע"פ שהיה אבל 

רחץ לילה הראשון שמתה אשתו. 

אמרו לו תלמידיו: למדתנו רבינו שאבל אסור לרחוץ. 

אמר להם: איני כשאר בני אדם, אסטניס ]אדם מעונג ומפונק[ אני. 

רבן גמליאל קיבל תנחומים על טבי עבדו 

לו תלמידיו: למדתנו רבינו שאין מקבלין  וכשמת טבי עבדו, קבל עליו תנחומין, אמרו 
תנחומין על העבדים. 

אמר להם: אין טבי עבדי כשאר כל העבדים, כשר היה. 
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חתן שרצה לקרוא ק"ש בלילה הראשונה 
חתן אם רוצה לקרות קריאת שמע לילה הראשון, קורא. 

רבן שמעון בן גמליאל אומר: לא כל הרוצה ליטול את השם יטול. 

גמרא 

טעם שרשב"ג רחץ בלילה שמתה אשתו 
מאי טעמא דרבן )שמעון בן( גמליאל שרחץ בלילה הראשונה שמתה אשתו? 

מפני שאשתו מתה ביום וקסבר אנינות לילה דרבנן, דכתיב 'ואחריתה כיום מר', ובמקום 
אסטניס לא גזרו ביה רבנן. 

· · ·
 

שנינו במשנה וכשמת טבי עבדו וכו' קיבל עליו תנחומין. 

אין מקבלים תנחומים על אבלים 
תנו רבנן, עבדים ושפחות אין עומדין עליהם בשורה – אין עושים שורה מסביב לאבל 
]כשחוזרים מבית הקברות[ לנחמו, ואין אומרים עליהם ברכת אבלים ]המבוארת במסכת 

כתובות דף ח[, ותנחומי אבלים. 

מעשה ומתה שפחתו של רבי אליעזר, 

נכנסו תלמידיו לנחמו. 

כיון שראה אותם, עלה לעלייה כיון שלא רצה לקבל תנחומין על שפחתו, ועלו אחריו. 

נכנס לאנפילון ]בית קטן שלפני טרקלין גדול[. נכנסו אחריו. 

נכנס לטרקלין. נכנסו אחריו. 

אמר להם: כמדומה אני שאתם נכוים בפושרים – שתבינו ברמז מועט, עכשיו אי אתם 
נכוים אפילו בחמי חמין – אין אתם מבינים אפילו ברמז ברור. 

לא כך שניתי לכם, עבדים ושפחות אין עומדין עליהם בשורה, ואין אומרים עליהם ברכת 
לו לאדם על שורו  ולא תנחומי אבלים, אלא מה אומרים עליהם, כשם שאומרים  אבלים 
ועל חמורו שמתו, 'המקום ימלא לך חסרונך', כך אומרים לו על עבדו ועל שפחתו, 'המקום 

ימלא לך חסרונך'. 

האם מספידים עבדים 
תניא אידך: עבדים ושפחות אין מספידין אותן. 

טוב,  איש  וצעקה[  גניחה  ]לשון  הוי  עליו,  אומרים  הוא  כשר  עבד  אם  אומר:  יוסי  רבי 
ונאמן, ונהנה מיגיעו. 
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אמרו לו: אם כן מה הנחת לכשרים. 

· · ·
ק לאברהם יצחק ויעקב קוראים 'אבות', ורק לשרה רבקה רחל ולאה קוראים 'אמהות' 

תנו רבנן: אין קורין אבות אלא לשלשה, שאומרים 'אברהם אבינו' 'יצחק אבינו' ו'יעקב 
אבינו', אבל לשבטים ולדורות שאחריהם אין קוראים 'אבות'. ואין קורין אמהות אלא לארבע. 

הצעת טעם: מפני שרק באבות אלו אנו יודעים בודאי שאנחנו צאצאיהם 
אבות מאי טעמא? אילימא ]אם תאמר[ משום דלא ידעינן אי מראובן קא אתינן ]שאיננו 
יודעים אם אנו באים משבט ראובן[, אי משמעון קא אתינן ]או שאנו באים משבט שמעון[, 

וממילא איננו יודעים מי הוא אבינו. 

דחיית הטעם: הרי גם בארבע אמהות איננו יודעים בודאי שאנחנו צאצאיהם 
אי הכי, אמהות נמי לא ידעינן, אי מרחל קא אתינן, אי מלאה קא אתינן. 

טעם חדש: רק שלש אבות וארבע אמהות יש להם חשיבות להיקרא אבות ואמהות 
אלא עד הכא, חשיבי, טפי ]יותר[ לא חשיבי. 

· · ·
האם קוראים לעבדים בלשון כבוד 'אבא פלוני' ]כמו שאנו אומרים 'מר פלוני'[ 

תניא אידך, עבדים ושפחות אין קורין אותם אבא פלוני ואמא פלונית, ושל רבן גמליאל 
היו קורים אותם אבא פלוני ואמא פלונית. 

מקשה הגמרא: מעשה לסתור, הלא המעשה של בית רבן גמליאל סותר את ההלכה 
המבוארת בבריתא? 

מתרצת הגמרא: משום דחשיבי – מפני שעבדי רבן גמליאל היו חשובים קראו להם 
בלשון חשיבות. 

· · ·
דרשה מפסוק על שכר הקורא ק"ש ומתפלל 

אמר רבי אלעזר: מאי דכתיב 'כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי'. 

'כן אברכך בחיי', זו קריאת שמע. 

'בשמך אשא כפי', זו תפלה. 

ואם עושה כן, עליו הכתוב אומר 'כמו חלב ודשן תשבע נפשי'. 

ולא עוד, אלא שנוחל שני עולמים, העולם הזה והעולם הבא, שנאמר: 'ושפתי רננות ]שתי 
רננות, עולם הזה ועולם הבא[ יהלל פי'. 

· · ·
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תפילת רבי אלעזר לאחר סיום תפילתו 

רבי אלעזר בתר דמסיים צלותיה ]לאחר שסיים תפילתו[ אמר הכי: יהי רצון מלפניך ה' 
אלהינו שתשכן בפורינו ]בגורלינו[ אהבה ואחוה ושלום וריעות, 

ותרבה גבולנו בתלמידים, 

ותצליח סופנו אחרית ותקוה, שתהיה אחריתנו טובה, ונראה מה שקיוינו. 

ותשים חלקנו בגן עדן, 

ותקננו בחבר טוב ויצר טוב בעולמך, 

בכל  ונשכים  אלא  ביום,  מאחריך  לסור  הלילה  בהרהור  הרע  יצר  עלינו  יתגבר  ולא 
בוקר ונמצא יחול לבבנו ליראה את שמך. 

ותבא לפניך קורת נפשנו ]ספוק צרכינו וקורת רוחינו[ לטובה. 

תפילת רבי יוחנן לאחר סיום תפילתו 

רבי יוחנן בתר דמסיים צלותיה אמר הכי: יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתציץ בבשתנו, 
ותתלבש ברחמיך ותתכסה בעזך,  ותביט ברעתנו - תדע ותתן לבך ברעה הבאה עלינו, 

ותתעטף בחסידותך, ותתאזר בחנינותך, ותבא לפניך מדת טובך וענותנותך. 

תפילת רבי זירא לאחר סיום תפילתו 

רבי זירא בתר דמסיים צלותיה אמר הכי: יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שלא נחטא, ולא 
נבוש ולא נכלם מאבותינו. 

תפילת רבי חייא לאחר סיום תפילתו 

רבי חייא בתר דמצלי אמר הכי: יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתהא תורתך אומנותנו, ואל 
ידוה לבנו ואל יחשכו עינינו. 

תפילת רב לאחר סיום תפילתו 

רב בתר צלותיה אמר הכי: יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתתן לנו חיים ארוכים, חיים של 
שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חלוץ עצמות, חיים שיש 
וכבוד, חיים שתהא בנו  וכלימה, חיים של עושר  בהם יראת חטא, חיים שאין בהם בושה 

אהבת תורה ויראת שמים, חיים שתמלא לנו את כל משאלות לבנו לטובה. 

תפילת רבי לאחר סיום תפילתו 

רבי בתר צלותיה אמר הכי: יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתצילנו מעזי 
פנים ]שלא יתגרו בי[ ומעזות פנים ]שלא יוציאו עלי לעז ממזרות[, מאדם רע, ומפגע רע, 
מיצר רע, מחבר רע, משכן רע, ומשטן המשחית, ומדין קשה, ומבעל דין קשה, בין שהוא בן 

ברית, בין שאינו בן ברית ]שאינו מהול[. 
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]רבי התפלל זאת אף שהיו שוטרים ממונים מטעם 'אנטונינוס' להינקם ממי שפעל דבר כנגד רבי, 
ולא סמך על כך אלא התפלל[ 

ואף על גב דקיימי קצוצי עליה דרבי. 

תפילת רב ספרא לאחר סיום תפילתו 
רב ספרא בתר צלותיה אמר הכי: יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתשים שלום 

�
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ברכות דף יז  יום שני כד טבת תש"פ 

רב ספרא בתר צלותיה אמר הכי: יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתשים שלום בפמליא של 
מעלה ]שכשיש תגר בין השרים של מעלה )שרי האומות(, תיכף יש קטטה בין האומות[, 
ובפמליא של מטה ]בחבורת החכמים[, ובין התלמידים העוסקים בתורתך בין עוסקין לשמה 

בין עוסקין שלא לשמה. וכל העוסקין שלא לשמה יהי רצון שיהו עוסקין לשמה. 

תפילת רב אלכסנדרי לאחר סיום תפילתו 
רבי אלכסנדרי בתר צלותיה אמר הכי: יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתעמידנו בקרן ]בזוית[ 

אורה, ואל תעמידנו בקרן חשכה, ואל ידוה לבנו ואל יחשכו עינינו. 

יש אומרים שזו היא תפילתו של רב המנונא 
איכא דאמרי הא רב המנונא מצלי לה. 

תפילת רבי אלכסנדרי לפי היש אומרים 
ורבי אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי: רבון העולמים, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות 
רצונך, ומי מעכב ]שאין אנו עושים רצונך[ שאור שבעיסה ]יצר הרע שבליבנו המחמיצנו[ 

ושעבוד מלכיות. 

יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם, ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם. 

תפילת רבא לאחר תפילתו 
רבא בתר צלותיה אמר הכי: אלהי עד שלא נוצרתי איני כדאי ]לא הייתי חשוב והגון 

להיות נוצר[, ועכשיו שנוצרתי מה חשיבותי, הרי אני כאלו לא נוצרתי. 

עפר אני בחיי, קל וחומר שבמיתתי אני עפר, הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. 

]כלה[ ברחמיך  לפניך מרק  ומה שחטאתי  עוד,  ה' אלהי, שלא אחטא  רצון מלפניך  יהי 
הרבים, אבל לא על ידי יסורין וחלאים רעים. 

בנוסח זה היה מתוודה רב המנונא זוטא ביום כפור 
והיינו וידוי דרב המנונא זוטי ביומא דכפורי. 

תפילת מר בריה דרבינא לאחר תפילתו 
מר בריה דרבינא כי הוה מסיים צלותיה אמר הכי: אלהי נצור לשוני מרע ושפתותי מדבר 

מרמה, ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה, 

פתח לבי בתורתך ובמצותיך תרדוף נפשי, 

וכל  בעולם  לבא  המתרגשות  רעות  ומכל  רעה  ומאשה  הרע  מיצר  רע  מפגע  ותצילני 
החושבים עלי רעה מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבותם. 

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי. 
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תפילת רב ששת לאחר תפילתו כשישב בתענית 
רב ששת כי הוה יתיב בתעניתא בתר דמצלי אמר הכי: רבון העולמים גלוי לפניך בזמן 
שבית המקדש קיים, אדם חוטא ומקריב קרבן, ואין מקריבין ממנו אלא חלבו ודמו, ומתכפר לו, 

ועכשיו ישבתי בתענית ונתמעט חלבי ודמי, 

יהי רצון מלפניך שיהא חלבי ודמי שנתמעט, כאילו הקרבתיו לפניך על גבי המזבח ותרצני. 

· · ·

מאמר רבי יוחנן שהיה אומרו כשסיים ספר איוב 
רבי יוחנן, כי הוה מסיים ספרא דאיוב ]כאשר סיים ספר איוב[ אמר הכי: סוף אדם למות 

וסוף בהמה לשחיטה, והכל למיתה הם עומדים, 

אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו, וגדל בשם טוב ונפטר בשם 
טוב מן העולם, ועליו אמר שלמה 'טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו' ]ואמר זאת 

כשסיים ספר איוב, כי איוב נפטר בשם טוב[. 

מאמר שרבי מאיר היה רגיל לומר 
ולשקוד על  נפשך לדעת את דרכי,  ובכל  גמור בכל לבבך  מרגלא בפומיה דרבי מאיר: 

דלתי תורתי. 

נצור תורתי בלבך, ונגד עיניך תהיה יראתי. 

שמור פיך מכל חטא, וטהר וקדש עצמך מכל אשמה ועון, ואני אהיה עמך בכל מקום. 

מאמר שרבנן דיבנה היו רגילים לאומרו 
מרגלא בפומייהו דרבנן דיבנה: אני העוסק בתורה בריה אני, וחברי העוסק במלאכה בריה. 

אני מלאכתי בעיר ונוחה מלאכתי ממלאכתו. והוא מלאכתו בשדה. אני משכים למלאכתי 
והוא משכים למלאכתו. 

כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי ]שאינו מתגדל לתפוס אומנתי[ כך אני איני מתגדר 
במלאכתו ]איני מתגדל לתפוס אומנתו[. 

ושמא תאמר, שהדין עמו שאינו מתגדר במלאכתי, שאילו היה תופס אומנותי לא היה 
לו לב פתוח להרבות בתורה כמותי, שאני מרבה, והוא היה ממעיט בלימוד ולא היה לו 
שכר. אין זה נכון שהרי יש שכר לממעיט כמו למרבה, שהרי שנינו אחד המרבה ואחד 

הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים. 

מאמר שאביי היה רגיל לאומרו 
מרגלא בפומיה דאביי: לעולם יהא אדם ערום ביראה - להערים בכל מיני ערמה ליראת 

בוראו, 

מענה רך, משיב חמה, 
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ומרבה שלום עם אחיו ועם קרוביו, ועם כל אדם, ואפילו עם נכרי בשוק. כדי שיהא אהוב 
למעלה ונחמד למטה, ויהא מקובל על הבריות. 

זכאי  בן  יוחנן  רבן  בעניין הקדמת שלום[: אמרו עליו על  זכאי  בן  יוחנן  רבן  ]הנהגת 
שלא הקדימו אדם שלום מעולם ואפילו נכרי בשוק. 

מאמר שרבא היה רגיל לאומרו 

מרגלא בפומיה דרבא: תכלית חכמה – עיקרה של תורה שיהיה עמה תשובה ומעשים 
טובים, 

שלא יהא אדם קורא ושונה, ובועט באביו ובאמו, וברבו, ובמי שהוא גדול ממנו בחכמה 
ובמנין, 

שנאמר 'ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם', 'לעושים' לא נאמר, אלא 'לעושיהם', 
לעושים לשמה ולא לעושים שלא לשמה. 

וכל העושה שלא לשמה ]שאינו לומד כדי לקיים אלא לקנטר[ נוח לו שלא נברא. 

מאמר שרב היה רגיל לאומרו 

מרגלא בפומיה דרב: ]לא כעולם הזה העולם הבא[, העולם הבא אין בו לא אכילה, ולא 
שתיה, ולא פריה ורביה, ולא משא ומתן, ולא קנאה, ולא שנאה, ולא תחרות, 

אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה, שנאמר 'ויחזו את האלהים 
ויאכלו וישתו' ]שבעו מזיו השכינה, כאילו אכלו ושתו[. 

גדולה הבטחה שהבטיח הקב"ה לנשים 

גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים, ]שהרי הפסוק קרא 
לנשים 'שאננות' ו'בוטחות'[ שנאמר 'נשים שאננות קמנה שמענה קולי, בנות בטחות האזנה 

אמרתי'. 

במה זוכות הנשים 

אמר ליה רב לרבי חייא: נשים במאי זכיין? 

באקרויי בנייהו לבי כנישתא ]שהם מרגילות את בניהם ללכת לבית הכנסת, שהילדים 
]ובכך שבעליהם  בי רבנן  גברייהו  ובאתנויי  רגלים ללמוד עם רבם בבית הכנסת[,  היו 
לבעליהם[  ממתינות  ]ועל שהם  לגברייהו  ונטרין  המדרש[,  בבית  וגמרא  משנה  שונים 
עד דאתו מבי רבנן ]עד שבאים מבית המדרש[, ונותנות להם רשות ללכת ללמוד תורה 

בעיר אחרת. 

דברי החכמים כשהיו שבים לביתם ולארצם מבית רב אמי או מבית רבי חנינא 

זה מזה,  ]כשהיו נפטרים  כי הוו מפטרי רבנן מבי רבי אמי, ואמרי לה מבי רבי חנינא 
שהיה כל אחד נוטל רשות מחבירו לשוב לביתו ולארצו[, אמרי ליה הכי: עולמך תראה 

בחייך – תמצא כל צרכך, ואחריתך לחיי העולם הבא, ותקותך לדור דורים, 
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לבך יהגה תבונה, פיך ידבר חכמות, ולשונך ירחיש רננות, עפעפיך יישירו ]מלשון יושר[ 
נגדך, שתהא מבין בתורה כהלכה. 

וכליותיך  דעת,  יביעו  שפתותיך  הרקיע,  כזוהר  יזהירו  ופניך  תורה,  במאור  יאירו  עיניך 
תעלוזנה מישרים, ופעמיך ירוצו לשמוע דברי עתיק יומין. 

דברי החכמים כשהיו נפטרים מבית רב חסדא או מבית רבי שמואל בר נחמני 
כי הוו מפטרי רבנן מבי רב חסדא, ואמרי לה מבי רבי שמואל בר נחמני, אמרו ליה הכי: 

אלופינו מסובלים וגו' ]אין פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחובותינו[. 

דרשה בפסוק 'אלופינו מסובלים' 
'אלופינו מסבלים', רב ושמואל. ואמרי לה, רבי יוחנן ורבי אלעזר. 

חד אמר, אלופינו בתורה ]מלשון 'אלופי ומיודעי'[, ומסבלים במצות ]מלשון הפסוק 'ויט 
שכמו לסבול'[. 

וחד אמר, אלופינו בתורה ובמצות, ומסבלים ביסורים. 

]עמוד ב[ 'אין פרץ', שלא תהא סיעתנו כסיעתו של דוד, שיצא ממנו אחיתופל. 

'ואין יוצאת', שלא תהא סיעתנו כסיעתו של שאול, שיצא ממנו דואג האדומי. 

'ואין צוחה', שלא תהא סיעתנו כסיעתו של אלישע, שיצא ממנו גחזי. 

'ברחובותינו', שלא יהא לנו בן או תלמיד שמקדיח תבשילו ברבים. 

דרשה מהאמוראים ]המוזכרים במאמר הקודם[ על הפסוק 'שמעו אלי אבירי לב' 
'שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה', רב ושמואל, ואמרי לה רבי יוחנן ורבי אלעזר, 

ביארו שה'אבירי לב' הם צדיקים, אלא שנחלקו מדוע הם נקראים כך. 

חד אמר, כל העולם כולו נזונין בצדקה ]בצדקתו של הקב"ה, ולא בזכות שבידם[, והם 
נזונין בזרוע ]בזכות שבידם, ולכן הם נקראים 'הרחוקים מצדקה'[. 

וחד אמר, כל העולם כולו נזונין בזכותם, והם אפילו בזכות עצמן אין נזונין ]שאין להם 
כדי צרכיהם ומתפרנסים בקושי[, כדרב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב: בכל יום 
ויום, בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת, כל העולם כולו נזונין בשביל חנינא בני, וחנינא 

בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת. 

רבי יהודה חולק וסובר שה'אבירי לב' הם רשעים 
ופליגא דרב יהודה, דאמר רב יהודה, מאן אבירי לב, גובאי ]שם אומה בבבל[ טפשאי. 

אמר רב יוסף, תדע שאומה זו הם 'אבירי לב' דהא לא איגייר גיורא מינייהו ]שהרי לא 
התגייר גר מהם[. 

דעת רב אשי 
אמר רב אשי בני מתא בני העיר מחסיא, אבירי לב נינהו ]הם[, דקא חזו יקרא דאורייתא 
תרי זמני בשתא ]שהם רואים את כבוד התורה פעמיים בשנה[, שהיו נאספים שם באדר 
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]ולא  מינייהו  גיורא  קמגייר  ולא  סוכות,  הלכות  לשמוע  ובאלול  פסח  הלכות  לשמוע 
התגייר גם מהם[. 

· · ·
שנינו במשנה חתן אם רוצה לקרות וכו' קריאת שמע קורא, רשב"ג אומר לא כל הרוצה 
ליטול את ה' יטול, ואם לא הוחזק לחכם וחסיד לרבים אין זה אלא גאוה, שמראה בעצמו 

שיכול לכוין לבו. 

במשנה משמע שרשב"ג חושש ליוהרא וחכמים לא חוששים 
מקשה הגמרא למימרא דרבן שמעון בן גמליאל חייש ליוהרא, ורבנן לא חיישי ליוהרא, 

קושיא ממשנה בפסחים ששם רשב"ג לא חושש ליוהרא וחכמים חוששים 
והא איפכא שמעינן להו, דתנן: מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושין, מקום 
שנהגו שלא לעשות אין עושין, וכל מקום תלמידי חכמים בטלים, אבל לשאר העם אסור 
אומר,  גמליאל  בן  שמעון  רבן  גאוה.  זה  שהרי  ממלאכה  ולהתבטל  עצמם  על  להחמיר 
לעולם יעשה כל אדם את עצמו כתלמיד חכם, וכל אחד רשאי להתבטל ממלאכה ואין 

בזה גאוה. 

קשיא דרבנן אדרבנן. קשיא דרבן שמעון בן גמליאל אדרבן שמעון בן גמליאל. 

תירוץ רבי יוחנן: יש להחליף את השמות במשנתינו שרשב"ג לא חושש ליוהרא וחכמים חוששים
אמר רבי יוחנן: מוחלפת השיטה. 

תירוץ רב שישא בריה דרב אידי: לחכמים כשמתנהג כמו כולם אין בזה יוהרא, ולכן חתן יכול 
לקרוא ק"ש, שהרי כולם קוראים, אבל אם מתבטל ממלאכה בשונה מכולם יש בזה יוהרא 

רב שישא בריה דרב אידי אמר: לעולם לא תחליף, דרבנן אדרבנן לא קשיא, קריאת שמע 
כיון דכולי עלמא קא קרו, ואיהו נמי קרי, לא מיחזי כיוהרא. 

הכא כיון דכולי עלמא עבדי מלאכה, ואיהו לא קא עביד, מיחזי כיוהרא. 

המשך תירוץ רב שישא: לרשב"ג, חתן שקורא ק"ש יש בזה יוהרא שהרי חתן אינו יכול לכוין, 
ואם קורא מראה שהוא יכול לכוין, אבל אם מתבטל ממלאכה אין זה יוהרא, שהרואים אומרים 

שמתבטל כי אין לו עבודה 
דרבן שמעון בן גמליאל אדרבן שמעון בן גמליאל לא קשיא, התם בכונה תליא מילתא, 
ואנן סהדי דלא מצי לכווני דעתיה ]שם הדבר תלוי בכונה, ואנחנו עדים שהוא לא יכול 

לכוין דעתו[. 

אבל הכא הרואה שאינו עושה מלאכה בתשעה באב, אינו מבין שמחמת כך הוא בטל 
אלא אומר בליבו מלאכה הוא דאין לו, פוק חזי כמה בטלני איכא בשוקא ]צא וראה כמה 

בטלנים יש בשוק[, אפילו בימים שעובדים. 

הדרן עלך היה קורא
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משנה 

אונן פטור מכל המצוות 
מי שמתו מוטל לפניו, פטור מקריאת שמע, ומן התפלה, ומן התפילין, ומכל מצות האמורות 

בתורה, לפי שהוא טרוד במחשבת הקבורה. 

נושאי המטה אם חייבים בק"ש 
נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן – שהדרך שמתחלפים לשאת את המת, שכולם 

חפצים לזכות במצוה. 

ואת שלאחר  את שלפני המטה – ישנם שממתינים שהמטה תעבור והם ישאו אותה, 
המטה – וישנם שהמטה כבר עברה אצלם והם כבר נשאו אותה, 

את שלפני המטה צורך בהם – אלו שהמטה עדיין לא עברה אצלם, וממילא הם נצרכים 
לצורך המטה פטורין מקריאת שמע. 

עדיין  הם  אם  אף  אצלם,  עברה  כבר  שהמטה  אלו   – בהם  צורך  המטה  שלאחר  ואת 
כבר  והם  חובתם,  ידי  יצאו  כבר  כיון שהם  בקריאת שמע,  חייבין  להם,  צריכה  המטה 

נשאו את המטה. 

נושאי המטה פטורים מתפילה 
ואלו ואלו ]בין מי שנמצא לפני המטה ובין מי שנמצא לאחר המטה[ פטורים מן התפלה, 

מפני שאינה מהתורה, והקילו בה לכבוד המת. 

קריאת שמע כשחוזרים מהקבורה 
קברו את המת וחזרו, אם יכולין להתחיל ולגמור את קריאת שמע עד שלא יגיעו לשורה 
]שכשחוזרים מהקבורה עושים שורה מסביב לאבל לנחמו[ יתחילו, ואם לאו לא יתחילו. 

ק"ש כשעומדים בשורה שמסביב לאבל 
העומדים בשורה, הפנימיים פטורים, והחיצונים חייבים. 

גמרא 

ממשנתינו משמע שפטור אונן ממצות הוא רק כשהמת מוטל לפניו 
מוטל לפניו אין, ושאינו מוטל לפניו שהמת בבית אחר, לא, אינו פטור מהמצות.

קושיא מברייתא שמבואר שאונן פטור ממצוות גם כשהמת אינו לפניו 
ורמינהי, מי שמתו מוטל לפניו, אוכל בבית אחר דנראה כלועג לרש, אם אוכל לפני המת. 

ואם אין לו בית אחר, אוכל בבית חבירו. 

ואם אין לו בית חבירו, עושה מחיצה ואוכל. 
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ואם אין לו דבר לעשות מחיצה, מחזיר פניו מהמת ואוכל. 

ואינו מיסב בחשיבות על צידו השמאלי במיטה ואוכל, 

– אינו מברך  ואינו מזמן  ואינו מברך ברכת המוציא  יין  ואינו שותה  ואינו אוכל בשר 
ברכת המזון. 

�
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ברכות דף יח  יום שלישי כה טבת תש"פ 

– אין מוציאים אותו  ואין מברכין עליו  המשך הברייתא העוסקת במי שמת לו מת: 
בברכת המוציא, ואין מזמנין עליו – אינו מצטרף לזימון, ופטור מקריאת שמע ומן התפלה 

ומן התפילין, ומכל מצות האמורות בתורה. 

ובשבת, מיסב, ואוכל בשר ושותה יין, ומברך, ומזמן, ומברכין עליו, ומזמנין עליו, וחייב 
בכל המצות האמורות בתורה. 

רבן שמעון בן גמליאל אומר: מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן. 

בין תנא קמא לרשב"ג[, תשמיש המטה  ]מה המחלוקת  בינייהו  יוחנן: מאי  רבי  ואמר 
איכא בינייהו, שרשב"ג שאמר נתחייב בכולם, כלל בזה גם תשמיש המטה. ותנא קמא 

שלא אמרו 'נתחייב בכולם' סוברים שאינו חייב בתשמיש המטה. 

סיום הקושיא: מהברייתא משמע שאונן פטור מכל המצוות גם כאשר אין המת לפניו 

קתני מיהת, פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה, 
אפילו אם האונן בבית חבירו, וזו סתירה למשנתינו שמשמע שרק אם המת מוטל לפניו 

הרי הוא פטור מהמצוות. 

תירוץ רב פפא: מה שכתוב בברייתא שפטור מכל המצוות מדובר רק על אופן שהמת מוטל לפניו 
באותו בית 

מכל  פטור  שהוא  שנאמר  מה  את  תפרש[  כלומר  ]תתרגם,   – תרגמא  פפא:  רב  אמר 
המצוות, אמחזיר פניו ואוכל – באופן שאינו לו בית אחר, והוא מחזיר פניו ואוכל. אבל 

אם הוא בבית חבירו הרי הוא חייב במצוות. 

תירוץ רב אשי: מה שכתוב במשנה 'מי שמתו מוטל לפניו' מדובר גם על אופן שהמת אינו באותו בית 

רב אשי אמר: מה שכתוב בברייתא שהוא פטור מכל המצוות, נאמר גם על אופן שאין 
המת מוטל לפניו, וגם המשנה שלנו מודה לזה, שכיון שמוטל עליו לקוברו כמוטל לפניו 
דמי, שנאמר 'ויקם אברהם מעל פני מתו', ונאמר: 'ואקברה מתי מלפני', ]ואף שבאותה שעה 

שרה אמנו לא היתה לפניו[, כל זמן שמוטל עליו לקוברו, כמוטל לפניו דמי. 

· · ·

מהמשנה משמע שהפטור הוא רק למי ש'מתו' מוטל לפניו, ולא למי ששומר מת אחר שאינו קרובו 

מתו אין, אבל משמרו לא. 

סתירה מברייתא שמבואר בה שגם המשמר את המת פטור 

והתניא, המשמר את המת אף על פי שאינו מתו, פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן 
התפילין ומכל מצות האמורות בתורה. 
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תשובה: אם 'משמר' מת הרי הוא פטור אף שאין זה מת שלו. אם זה 'מתו' פטור אע"פ שאינו שומרו 
משמרו, אף על פי שאינו מתו. 

מתו, אף על פי שאינו משמרו. 

· · ·
 מהמשנה והברייתא משמע שהפטור הוא רק במתו או משמרו, ולא במי שהולך בבית הקברות 

מתו ומשמרו, אין, 

אבל מהלך בבית הקברות, לא. 

סתירה מברייתא שמבואר בה שגם המהלך בבית הקברות פטור 
והתניא, לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא ואם עושה 

כן עובר משום 'לועג לרש חרף עושהו'. 

תשובה: הברייתא והמשנה לא דיברו על קריאה בבית הקברות, ששם האיסור הוא רק בד' אמותיו 
של מת 

לארבע  חוץ  דאסור,  הוא  ]אמות[  ארבע  תוך  הקברות  בבית  קריאה  לגבי  שם   – התם 
אמות חייב, דאמר מר מת תופס ארבע אמות לקריאת שמע, שאסור לקרוא ק"ש בתוך ד' 

אמותיו, משום לועג לרש. 

הכא – לגבי מתו ומשמרו, חוץ לארבע אמות נמי פטור. 

· · ·
המשמר את המת פטור מהמצוות 

גופא, המשמר את המת אף על פי שאינו מתו פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין 
ומכל מצות האמורות בתורה, משום שעוסק במצוה. 

מחלוקת תנא קמא ובן עזאי אם בספינה צריך שמירה 
היו שנים משמרים את המת, זה משמר וזה קורא, וזה משמר וזה קורא. 

בן עזאי אומר: היו באים בספינה, מניחו בזוית זו, ומתפללין שניהם בזוית אחרת. 

מאי בינייהו, אמר רבינא: חוששין לעכברים איכא בינייהו, מר סבר חיישינן – תנא קמא 
חושש לעכברים אפילו בספינה, ולכן הוא אומר שזה משמר וזה קורא, ומר – ובן עזאי 
סבר, לא חיישינן, ולכן הוא אומר ששניהם מניחים אותו בזוית זו ומתפללים בזוית אחרת. 

· · ·
נהיגת כבוד בעצמות ובס"ת שמוליכם ממקום למקום 

תנו רבנן, המוליך עצמות ממקום למקום, הרי זה לא יתנם בדסקיא ]שק גדול של עור[, 
ויתנם על גבי חמור וירכב עליהם, מפני שנוהג בהם מנהג בזיון. 
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ואם היה מתירא מפני נכרים ומפני לסטים, וצריך לרכב על הסוס ולרוץ, מותר ליתנם 
על גבי הסוס ולרכב עליהם. 

וכדרך שאמרו בעצמות, כך אמרו בספר תורה. 

ביאור סיום הברייתא 

אהייא – על מה נאמר 'כדרך שאמרו בעצמות כך אמרו בספר תורה', אילימא ארישא 
אם תאמר על הרישא שכשם שאסור לרכב על עצמות כך אסור לרכב על ספר תורה, 
הרי זה פשיטא, מי גרע ספר תורה מעצמות, ואם אסור לרכב על עצמות, ודאי שאסור 

לרכב על ספר תורה? 

אלא אסיפא, שכאשר מתירא מליסטים כשם שמותר להניח את העצמות על הסוס 
ולרכב עליהם, כך מותר להניח את הס"ת על הסוס ולרכב עליו. 

· · ·

לווית המת 

אמר רחבה אמר רב יהודה: כל הרואה המת ואינו מלוהו, עובר משום 'לעג לרש חרף עשהו'. 

ואם הלוהו מה שכרו? 

אמר רב אסי: עליו הכתוב אומר 'מלוה ה' חונן דל ומכבדו חונן אביון' - מלוה את המקום 
מי שחונן את הדל, ואין לך דל מן המת, והמלוה אותו כאלו מלוה את המקום. 

· · ·

חייא  רבי  ודעת  מאומה  יודעים  אינם  שהמתים  יונתן  רבי  ]דעת  יונתן  ורבי  חייא  ברבי  מעשה 
שהמתים יודעים[ 

רבי חייא ורבי יונתן הוו שקלי ואזלי ]היו הולכים[ בבית הקברות, הוה קשדיא תכלתא 
דרבי ]היתה נזרקת התכלת של רבי[ יונתן, שהציצית של רבי יונתן היתה על גבי הקברים. 

אצלנו,  באין  למחר  יאמרו  שלא  כדי  הציצית[,  את  ]תרים  דלייה  חייא:  רבי  ליה  אמר 
ועכשיו מחרפין אותנו, שהרי זה בזיון למתים שהם פטורים ממצוות, והחיים הולכים עם 

ציציות על גבי קבריהם. 

אמר ליה רבי יונתן: ומי ידעי כולי האי ]וכי המתים יודעים כל זה[, והא כתיב 'והמתים 
אינם יודעים מאומה'? 

אמר ליה רבי חייא: אם קרית לא שנית ]לא חזרת עליו פעם שנית כדי שתתבונן בו[, 
אם שנית לא שלשת ]לא חזרת פעם שלישית[, אם שלשת, לא פירשו לך. 

לבם  אל  ]שנותנים  צדיקים  אלו  שימותו'  יודעים  החיים  'כי  בפסוק  נאמר  שהרי 
יום המיתה ומושכים ידיהם מן העבירה[, שבמיתתן נקראו חיים, שנאמר 'ובניהו בן 
יהוידע בן איש חי רב פעלים מקבצאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה 
את הארי בתוך הבור ביום השלג' ]עמוד ב[ ויש להבין בלשון הכתוב, מה הוא 'בן איש 
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בן  אלא  מתים,  של  בנים  הם  העולם  כל  וכי   – נינהו  מתי  בני  עלמא  כולי  אטו  חי', 
איש חי, שאפילו במיתתו קרוי חי. 

]המשך דרשת הפסוק על בניהו בן יהוידע[ 
'רב פעלים מקבצאל' שריבה וקבץ פועלים לתורה. 

ו'הוא הכה את שני אראל מואב' שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני – 
]הוא, בניהו בן יהוידע, הכה, השפיל את השנים של כל הדורות של שתי בתי המקדשות 
)הנקראים אריאל, ו'מואב' על שם שבנאו דוד שבא מרות המואביה( שלא היה באותם 

שנים כמוהו[. 

'והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג', איכא דאמרי ]יש אומרים[ דתבר גזיזי 
]יש אומרים[  וטבל. איכא דאמרי  ]וירד[  ונחת  וקרח[  ]ששבר חתיכות של ברד  דברדא 

דתנא סיפרא דבי רב ]תורת כהנים[ ביומא דסיתוא ]ביום חורף[. 

'והמתים אינם יודעים מאומה' אלו רשעים ]שעליהם הפסוק אומר ש'אינם יודעים מאומה', 
שעושים עצמם כאינם יודעים וחוטאים[ שבחייהן קרויין מתים, 

שנאמר על צדקיהו אף כשהיה חי: 'ואתה חלל ]מת[ רשע נשיא ישראל', 

פי שנים  'על  ואי בעית אימא מהכא:  נוסף שהרשעים בחייהם קרויים מתים:[  ]מקור 
עדים או )על פי( שלשה עדים יומת המת', מדוע הפסוק קורא 'מת' לאדם שהעדים העידו 
עליו שהוא חייב מיתה הרי כעת עדיין חי הוא? אלא המת מעיקרא, שגם בחייו הוא קרוי 

מת, שהרי הוא רשע. 

· · ·
מעשה בבני רבי חייא 

להו  אייקר  אחוזתם[,  בעבודת  להתעסק  לכפרים  ]יצאו  לקרייתא  נפוק  חייא  רבי  בני 
]והם  לאדכוריה  קא מצערי  הוו  עליהם תלמודם מחמת ששכחוהו[,  ]הוכבד  תלמודייהו 

הצטערו להיזכר בתלמודם[. 

אמר ליה חד לחבריה: ידע אבון בהאי צערא ]אבינו רבי חייא יודע בצערינו[. 

אמר ליה אידך: מנא ידע? והא כתיב 'יכבדו בניו ולא ידע'. 

אמר ליה אידך: ולא ידע? והא כתיב 'אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל', ואמר רבי 
יצחק קשה רמה למת, כמחט בבשר החי. 

אמרי, בצערא דידהו ידעי ]בצער שלהם, בצער גופם ממש, כגון עקיצת הרמה, יודעים 
המתים[, בצערא דאחרינא לא ידעי. 

ראיה א שהמתים יודעים דברים שבין החיים 
ולא? והתניא מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ראש השנה בשני בצורת, והקניטתו 

אשתו, 

והלך ולן בבית הקברות, 
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ושמע ]בבית הקברות[ שתי רוחות ]של שתי ילדות שמתו[ שמספרות זו לזו. 

הפרגוד  מאחורי  ונשמע  בעולם  ונשוט  בואי  חברתי,  לחברתה:  אחת[  ]רוח  חדא  אמרה 
מה פורענות בא לעולם - מה גזרו היום פורענות  ]מחיצה המבדלת בין מקום שכינה[ 

בעולם, שהרי היה זה ליל ראש השנה והעולם נידון בראש השנה. 

אמרה לה חברתה: איני יכולה, שאני קבורה במחצלת של קנים, אלא לכי את, ומה שאת 
שומעת אמרי לי. 

הלכה היא, ושטה, ובאה, ואמרה לה חברתה, חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגוד? 

אמרה לה: שמעתי, שכל הזורע ברביעה ראשונה ]בזמן הראשון שהגשמים יורדים, בשנה 
שהיא כתיקונה, והוא בי"ז חשוון[, ברד מלקה אותו. 

הלך הוא וזרע ברביעה שניה ]שהוא בכ"ג חשון[. 

של כל העולם כולו לקה, שלו לא לקה. 

לשנה האחרת, הלך ולן בבית הקברות, ושמע אותן שתי רוחות שמספרות זו עם זו, אמרה 
חדא לחברתה: בואי ונשוט בעולם, ונשמע מאחורי הפרגוד, מה פורענות בא לעולם. 

אמרה לה: חברתי, לא כך אמרתי לך, איני יכולה שאני קבורה במחצלת של קנים, אלא 
לכי את, ומה שאת שומעת בואי ואמרי לי. 

הלכה, ושטה, ובאה, ואמרה לה חברתה, חברתי מה שמעת מאחורי הפרגוד? 

אמרה לה: שמעתי, שכל הזורע ברביעה ראשונה, ברד מלקה אותו. 

הלך הוא וזרע ברביעה שניה. 

של כל העולם כולו לקה, שלו לא לקה. 

לשנה האחרת, הלך ולן בבית הקברות ושמע אותן שתי רוחות שמספרות זו עם זו. 

אמרה חדא לחברתה: בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד, מה פורענות בא לעולם. 

אמרה לה: חברתי, לא כך אמרתי לך איני יכולה שאני קבורה במחצלת של קנים, אלא 
לכי את ומה שאת שומעת בואי ואמרי לי. 

הלכה, ושטה, ובאה, ואמרה לה חברתה, חברתי מה שמעת מאחורי הפרגוד? 

אמרה לה: שמעתי שכל הזורע ברביעה שניה, שדפון מלקה אותו. 

הלך וזרע ברביעה ראשונה. 

של כל העולם כולו נשדף, ושלו לא נשדף. 

אמרה לו אשתו: מפני מה אשתקד של כל העולם כולו לקה, ושלך לא לקה, ועכשיו של 
כל העולם כולו נשדף, ושלך לא נשדף? 

סח לה כל הדברים הללו. 

אמרו, לא היו ימים מועטים עד שנפלה קטטה בין אשתו של אותו חסיד ובין אמה של 
אותה ריבה. אמרה לה, לכי ואראך בתך שהיא קבורה במחצלת של קנים. 
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לשנה האחרת, הלך ולן בבית הקברות ושמע אותן רוחות שמספרות זו עם זו. 

אמרה לה: חברתי, בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות בא לעולם. 

אמרה לה: חברתי, הניחני, דברים שביני לבינך כבר נשמעו בין החיים. 

יודעים מה שקורה אצל החיים, שהרי הרוח  אלמא ידעי, הרי מוכח מכאן שהמתים 
של הילדה המתה ידעה שאשתו של החסיד דיברה על סיפור זה עם האמא שלה ]של 

הרוח של הילדה המתה[. 

דחיית ראיה א 
דילמא איניש אחרינא שכיב ואזיל ואמר להו ]אולי אדם אחר מת, והלך וסיפר להם[ 

זאת, אבל בלא שאדם מת סיפר להם מה שאירע אינם יודעים מדברי החיים. 

ראיה ב שהמתים יודעים 
תא שמע, דזעירי הוה מפקיד זוזי גבי אושפזיכתיה ]זעירי היה מפקיד מעות אצל בעלת 

האכסניא שלו[. 

עד דאתי ואזיל לבי רב, שכיבה, ]עד שהוא הלך וחזר מהישיבה, בעלת האכסניא מתה[, 
והוא לא ידע היכן המעות נמצאים. 

]היכן  היכא  זוזי  לה:  הקברות[, אמר  לבית  אחריה  זעירי  ]הלך  אזל בתרה לחצר מות 
המעות נמצאים[? 

אמרה ליה: זיל שקלינהו מתותי בצנורא דדשא ]לך תקח אותם ממני, שהם נמצא בחור 
מפתן הבית[ בדוך פלן ]במקום פלוני[, 

והוסיפה בעלת האכסניא ואמרה לזעירי: ואימא לה לאימא תשדר לי מסרקאי ]ותאמר 
לאמא שלי שתשלח לי את המסרק שלי[ וגובתאי דכוחלא ]ואת הקנה של ה'כחול' שהייתי 
כוחלת בו את עיני[ בהדי פלניתא דאתיא למחר ]ותעביר זאת עם פלונית שתבוא למחר, 

לקבורה[. 

אלמא ידעי, הרי מוכח שהמתים יודעים מעניני החיים, שהרי בעלת אכסניא זו ידעה 
על 'פלונית' שהיא גוססת ונוטה למות. 

דחיית ראיה ב 
]דלמא[ - שמא המלאך הממונה על המתים הנקרא 'דומה' קדים ומכריז להו, מקדים 

ומכריז למתים, עכשיו יבוא פלוני, אבל שאר עניני החיים, אין המתים יודעים. 

ראיה ג שהמתים יודעים 
תא שמע, דאבוה דשמואל הוו קא מפקדי גביה זוזי דיתמי ]אצל אביו של שמואל היו 

מפקידים כסף של יתומים[. 

כי נח נפשיה לא הוה שמואל גביה ]כאשר הוא נפטר, שמואל לא היה אצלו[ וממילא 
לא אמר לו אביו היכן נמצא הכסף של היתומים. הוו קא קרו ליה בר אכיל זוזי דיתמי 



גמרא ופירושה / ביאיתהדתהנחה | 35

]ואנשים היו קורים לשמואל, בן האוכל כסף של יתומים[, ששמואל לא השיב את הכסף 
שהפקידו אצל אביו. 

אזל אבתריה לחצר מות ]הלך שמואל אחרי אביו לבית הקברות[, ושם המתים נגלו לו 
כאילו הם מחוץ לקבריהם יושבים בעגולה. 

אמר להו ]אמר להם שמואל[: בעינא אבא – מבקש אני את 'אבא' שכך היה שמו של 
אביו של שמואל. 

אמרו ליה המתים: אבא טובא איכא הכא ]יש כאן הרבה ששמם אבא[. 

אמר להו שמואל: בעינא אבא בר אבא ]אני רוצה את אבא בר אבא שכך היה שם אביו[. 

אמרו ליה המתים: אבא בר אבא נמי טובא איכא הכא ]יש כאן גם הרבה ששמם אבא 
בר אבא[. 

אמר להו: בעינא אבא בר אבא אבוה דשמואל היכא ]היכן הוא נמצא[. 

אמרו ליה: סליק למתיבתא דרקיעא ]עלה לישיבה של מעלה, ואינו כאן[. 

מחוץ  שישב  חברו  לוי  את  שמואל  ראה  ]בינתיים  אבראי  דיתיב  ללוי  חזייה  אדהכי 
לישיבה של שאר המתים[. 

אמר ליה שמואל ללוי: אמאי יתבת אבראי, מאי טעמא לא סלקת ]למה אתה יושב בחוץ, 
למה אתה לא עולה[? 

אפס'  ד'רבי  למתיבתא  סליקת  דלא  שני  הנך  כי  כל  לי  דאמרי  לשמואל:  לוי  ליה  אמר 
נכנסת  שלא  השנים  ]כמספר  דרקיעא  למתיבתא  לך  מעיילינן  לא  לדעתיה  ואחלישתיה 
אותך  מכניסים  שלא  השנים  מספר  כך  דעתו,  את  והחלשת  אפס'  'רבי  של  בישיבתו 

בישיבה של מעלה[. 

אדהכי והכי אתא אבוה ]בינתיים בא אביו של שמואל[. 

חזייה דהוה קא בכי ואחיך ]ראה שמואל את אביו שהוא בוכה ומחייך[. 

אמר ליה שמואל: מאי טעמא קא בכית? 

אמר ליה אביו: דלעגל קא אתית ]שבמהרה תבוא, שתיקבר[. 

שאל שמואל את אביו מאי טעמא אחיכת? 

ענה אביו של שמואל: דחשיבת בהאי עלמא טובא ]שאתה חשוב בזה העולם הרבה[. 

אמר ליה שמואל: אי חשיבנא נעיילוה ללוי ]אם אני חשוב, שיכניסו את לוי[. ועיילוהו 
ללוי ]וכך היה, והכניסו את לוי[. 

אמר ליה שמואל: זוזי דיתמי היכא ]היכן מונח הכסף של היתומים[? 

הרחים[  מושב  מבנין  אותם  תיקח  ]לך  דרחיא  באמתא  שקלינהו  זיל  אביו:  ליה  אמר 
עילאי ותתאי דידן, ומיצעי דיתמי ]הכסף העליון והתחתון שנמצא שם, שייך לנו. והכסף 

שנמצא באמצע שייך ליתומים[. 
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אמר ליה שמואל לאביו: מאי טעמא עבדת הכי ]מה הטעם שעשית כך, שהכסף של 
היתומים הוא באמצע[? 

אמר ליה אביו: אי גנובי גנבי מגנבו מדידן, ]אם גנבים יגנבו מהכסף, הרי הם גונבים 
היתומים[, אי אכלה ארעא,  ולא משל  ונמצא שיגנבו משלנו,  את מה שנמצא למעלה, 
אכלה מדידן ]אם הקרקע תאכל מהכסף, שמלחלוחית הארץ המעות יתכלו, יתכלו המעות 

שלנו שהם למטה, ולא של היתומים שהם באמצע[. 

אלמא דידעי הרי מוכח שהמתים יודעים מי חשוב בין החיים, שהרי אביו של שמואל 
אמר לשמואל שהוא חשוב בהאי עלמא טובא, ומוכח שהם יודעים מהדברים שנוגעים 

לחיים. 

דחיית ראיה ג 
דילמא שאני שמואל, כיון דחשיב, קדמי ומכרזי הקדימו והכריזו לפניו פנו מקום, אבל 

משאר עניני החיים אין המתים יודעים. 

גם רבי יונתן חזר בו, וסובר שהמתים יודעים 
ואף רבי יונתן הדר ביה, דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: מנין למתים שמספרים 
זה עם זה, שנאמר במיתת משה 'ויאמר ה' אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק 

וליעקב לאמר', מאי 'לאמר'? 

אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם לאברהם ליצחק וליעקב שבועה שנשבעתי 
לכם כבר קיימתיה לבניכם. 

�
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ידעי. דלא ס"ד àôåâã:ואי àøòö àìà íåìë ïéðéáî ïéà.המת אחר úåðâá:åúúéîהמספר øçà úî ìù å.מטללא ãáëåקניא ìåãâ äð÷
:ââä ïî ìôð.טללא:ââ.דמוחיה åá:ארנקא çðåî çåîäù ñéë.עקלקלותם êéîñåוהמטים íéáåèì 'ä äáéèä áéúë äéðéî ìéòì

:äáåç óëì íúåèäì íúåéëæ ìò øúåé íúåáåç úà íéòéøëîäå íúåì÷ì÷ò íéèîäå äéì.האון פועלי את ה' בכ"ד íðäéâì:יוליכם
íáøì:מקומות. ãåáë åàùð àìù éôì áøä ãåáëì úåîå÷î ã"ëá íãà éðá íéîëç åãðù åðéöî òîùî àúùä.אומר היה ïáהוא àéá÷ò

:úåéãò úëñîá ìàììäî.משקין אין
:äøúñðå äìòá äì àðé÷ íà לא

הגיורת. øåîàאת ìàøùé éðáã
äùøôá(ä øáãîá)øâ úùàì èøô

:øøçåùî ãáòå.בכרכמיתäîù êë
:äîå÷î íù ìò åà.השקוה דוגמא

åéäù ìò(א)äå÷ùä íä íäì íéîåã
ìù åéðá éðáî ïåéìèáàå äéòîù åéäù
÷øôá ïéèéâá ïðéøîàãë áéøçðñ

ïé÷æðä(:æð óã):.יהודה âéìôר'
:àéá÷ò úà åãðù éðú÷ã ìéòìãà

ננעלת. עזרה ä'שאין ÷øôá
íéçñôã(:ãñ óã)äøæòä éøòù åéäù

úë ìë ìù íéçñô ïéèçåùùë íéìòðð
:úåúë 'âá èçùð çñôäù úëå על

בישראל. אדם äúéäùëכל øîåìë
äô äàìîúðùë åðééäå íäéìò úìòðð
áåùç íãà íìåëá äéä àì äôì

:àéá÷òë àèç úàøéå äîëçá אלעזר
שפקפק. חנוך éîðבן åðééäå ìæìéæ

ìò íéøæåâä ô"ò øáòù áøä ãåáëì
:íéãéä.אתה חוני àöéùאלמלא

:úåáéùçáå äìåãâá êîù אתה צריך
íå÷îäלהתנדות. éðôì çéøèäù éôì

äîë éúìàù êë àì íéîùâ ÷ñò ìò
áøä ãåáë íå÷îä ãåáëå íéîòô

:àåä.מתחטאì÷ð .àèåç ïåùì
ìò åçéøèäìå åéáàì àåèçì åáìá

:åúåàú.מקולסיםïäùë íééåìö
ïäéìåñø÷å ïäéòøë ïéìåúå ïéîìù
íù ìòå .ãåôùá ïúåáéáñ íäéáø÷å
ïééåæî ïåùì àåäù ñìå÷î åäøå÷ êë
åùàø ìò úùåçð òáåëå íâøúîãë

(æé à ìàåîù):àùçðã àñìå÷å בלילי
íìùפסחים. åäìåöù çñôì øëæ

åáø÷ ìòå åéòøë ìò åá øîàðùúåîù)
(áé:åáø÷ íòå åéòøë íò øîåìë

נדוי. עליך  áøäגוזרני ãåáëì éîð åðééäå
àåäù éôì øáãä úà íéîëç åøñàù

àøùé úà ìéëàäì áåø÷õåçá íéùã÷ ì
:çñô íùì åùéã÷äù øåáñ äàåøäù

חוליות. àåäùחתכו ñøç ìù øåðú
åúééøá úìçúå ìèìèîå éìëë éåùò
úåøã÷ øàùë ïùáëá åôøöîå èéèä ïî
íàå äöéúð áåúëä åëéøöä àîèð íàå
áéáñ áéáñ åëúçù äæ ïéðòá åöúð
èéèá åøáéçå øæçå úåìåâò úåéìåçë
øæòéìà éáø àéìåçì àéìåç ïéá ìåç ìù
ñøç éìëë ãåò åðéàù úéîìåò øäèî
:ïéàîèî íéîëçå ïùáëá óøùð àìù

åîöòכעכנאי. êøåëù äæ ùçðë
:äìåâòá.טהרות øåðúáכל åùòðù

øæòéìà 'ø äéäå åøéåàá åòâðù åà äæ
:íåôøù íäå ïøäèî.וברכוהוéôì

äæ øáãá ÷åìçì ãàî äáøäù
áäæä ÷øôá àòéöî àááá ïðéøîàãë

(:èð óã):.תנן לא במתני' àäנדוי
:äì éðúã àåä àúééøáá åäåëøáã

למילתא. מילתא íå÷îמדמה ìë
ìò ãéçéä ÷ìçðù ïéúéðúîá äàøù
ïî ãçà åà äìåãâ ú÷åìçî íéáøä
ìåãâ ãâðë äù÷ øáãîù íéîëçä
:éåãð ïàë äéä éåàø øîåà åðîéä

המת. את מוציאין שמע.åøá÷ì:אין לקריאת äàéø÷ä:סמוך ïî ïéìèáúîù éôì.לפניהם מוטל המת øçàאין úéáá úîäù
:øçà ãöì ïåúðù ïéùøôî ùéå .ïàë åúåà ïéãéôñî íäå.ודומם יושב הכי.ìáàä:והוא òøôä:למימר òîùîã éðîî úòøôð àì

äàåøä

'éôà ìàøùé  ìò íåìùù äòùá.
åúà àìã åúúéî øçàì åðééäå
íúåðâá íéøôñîä éãäá ééåöðàì
:äúéî øçàì éøééàã òîùî àëäî

 àîâåã. äå÷ùäéôì é"ùøô
íúåîë úøåéâ äúéäù

íéøâ åéäù אéîìùåøéá òîùî ïëå
ïè÷ ãòåîã(â"ô).'úååëã àîâåã åäî
ùøéô êåøòá( נòáö éî äå÷ùä àîâåã ב

å÷çî àìå ùîî íéøî åéä àì ìáà
äúåà äàøéì àìà äéìò äøåúä ג:

ïéâìãî

 ‡Ï‡  ÈÂ‰  È‡Ó Â‰Ï ¯Ó‡ ÈÎ  ÈÚ„È ‡Ï„ „"Ò È‡Â
 ‰ÈÏ  È˜ÂÊÁ‡Ï Â‰Ï ¯ÓÈÓÏ 'ÈÏ ‰ÓÏ  ÈÚ„È„  È‡Ó
 ̄ ÙÒÓ‰ ÏÎ  ̃ ÁˆÈ È·¯  ̄ Ó‡ ‰˘ÓÏ ‡˙Â·ÈË
 ‡ÎÈ‡ Ô·‡‰  È¯Á‡  ̄ ÙÒÓ  ÂÏ‡Î  ̇ Ó‰ È¯Á‡

 Ó‡„ ‡ÎÈ‡Â  ÈÚ„È  ‡Ï„ È¯Ó‡„ ‡ÏÂ  ÈÚ„È„  È¯
 „Á  ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡ ‡‰Â ÈÈ‡  Â‰Ï ˙ÙÎÈ‡
 ÏÙÂ  Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó„ ‰È¯˙·  ‡˙ÏÈÓ ÈÚ˙˘È‡
È‡˘ ‰ÈÁÂÓ„ ‡˜¯‡Ï ‡ÚÊ·Â ‡ÏÏËÓ ‡È˜
 ‰È¯˜È· Ú·˙  ‡Â‰  ÍÈ¯· ‡˘„Â˜„ Ô·¯Ó  ‡·¯Âˆ
 ̄ Á‡ ¯ÙÒÓ‰ ÏÎ ÈÂÏ  Ô·  Ú˘Â‰È  È·¯ ¯Ó‡

(à Ì‰È‚· ÏÙÂ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ Ï˘ Ô˙ËÓ
'‡˘1ÂÏÈÙ‡ Ï‡¯˘È ÏÚ  ÌÂÏ˘ ÔÂ‡‰ ÈÏÚÂÙ ˙‡ '‰ ÌÎÈÏÂÈ Ì˙ÂÏ˜Ï˜Ú ÌÈËÓ‰Â

 Ì‡  Ï‡ÚÓ˘È '¯ È·„ ‡˙ ÔÂ‡‰ ÈÏÚÂÙ ˙‡ '‰ ÌÎÈÏÂÈ Ï‡¯˘È ÏÚ ÌÂÏ˘˘ ‰Ú˘·
 ‰˘Ú ‡Ó˘ ÌÂÈ· ÂÈ¯Á‡ ¯‰¯‰˙  Ï‡ ‰ÏÈÏ· ‰¯È·Ú ¯·Ú˘ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ˙È‡¯
ÂÙÂ‚·˘ ÌÈ¯·„· ÈÏÈÓ È‰Â ‰·Â˘˙ ‰˘Ú È‡„Â ‡Ï‡  Í˙Ú„  ‡˜ÏÒ ‡Ó˘ ‰·Â˘˙

 ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È ' ̄ ¯Ó‡Â :‰È¯ÓÏ ¯„‰Ó„ „Ú ‡ÂÓÓ·  Ï·‡‡ ̇ È· ˙ÂÓÂ˜Ó „"Î·
 ̄ Ó‡ ‡ÎÈ‰  ̄ ÊÚÏ‡ '¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ Â˙˘Ó·  ÂÈ˘ ÔÏÂÎÂ  ·¯‰ „Â·Î ÏÚ 'È„Ó  ÔÈ„
Ô˙ËÓ  ̄ Á‡ ¯ÙÒÓ‰Â ÌÈ„È ˙ÏÈË· ÏÊÏÊÓ‰ ˙Ï˙  ÁÎ˘‡Â  ̃ „ ˜Ù ÁÎ˘˙ ÈÎÏ ‰ÈÏ

‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ  Â˙Ú„ ÒÈ‚Ó‰Â 'ÈÓÎÁ  È„ÈÓÏ˙ Ï˘·È„ÈÓÏ˙ Ï˘ Ô˙ËÓ ¯Á‡ ¯ÙÒÓ‰
‡È‰  È‡Ó ÌÈÓÎÁ(á ̇ ‡ ‡ÏÂ ˙¯ÂÈ‚‰ ˙‡  ‡Ï ÔÈ˜˘Ó  ÔÈ‡ ¯ÓÂ‡  ‰È‰ ‡Â‰ Ô˙„

ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ ˙¯¯ÁÂ˘Ó‰‚ ‰ÁÙ˘ ˙ÈÓÎ¯Î· ‰˘ÚÓ  ÂÏ  Â¯Ó‡Â ÔÈ˜˘Ó
 ‰Â˜˘‰ ‡Ó‚Â„  Ì‰Ï ¯Ó‡Â  ÔÂÈÏË·‡Â ‰ÈÚÓ˘ ‰Â˜˘‰Â ÌÈÏ˘Â¯È· ˙¯¯ÁÂ˘Ó

ÂÂ¯‡ ˙‡  ÔÈ„ ˙È· ÂÏ˜ÒÂ ÂÈÂ„· ˙ÓÂ Â‰Â„Â„ ‡È‰  È‡Ó ÌÈ„È ˙ÏÈË· ÏÊÏÊÓ‰Â
(â ̇ ÏÚ  ‰¯ÊÚ ÔÈ‡˘ ‰„˙ Ï‡ÏÏ‰Ó Ô· ‡È·˜Ú˘ ÌÂÏ˘Â ÒÁ ‰„Â‰È ¯"‡ Ô˙„

 ‡Ï‡ Ï‡ÏÏ‰Ó Ô· ‡È·˜ÚÎ ‡ËÁ ˙‡¯È·Â ‰¯‰Ë·Â ‰ÓÎÁ· Ï‡¯˘È· Ì„‡ ÏÎ ÏÚ
ÔÈ„ ˙È·  ÂÁÏ˘ ˙Ó˘ÎÂ ÌÈ„È ˙ÏÈË· ˜Ù˜Ù˘ ÍÂÁ  Ô· ¯ÊÚÏ‡ ˙‡ Â„  ÈÓ ˙‡

 ÂÂ¯‡ ÏÚ ‰ÏÂ„‚ Ô·‡ ÂÁÈ‰Â(ãÍ„ÓÏÏ‰ ·  ÂÈÂ„· ˙ÓÂ  ‰„˙Ó‰ ÏÎ˘ÔÈÏ˜ÂÒ „"
‡È‰  È‡Ó ‰ÏÚÓ  ÈÙÏÎ  Â˙Ú„ ÒÈ‚Ó‰ ÂÂ¯‡ ˙‡(ä ÁË˘ Ô· ÔÂÚÓ˘  ÂÏ ÁÏ˘  Ô˙„

 Ï·‡ ÈÂ„ ÍÈÏÚ È¯ÊÂ‚ ‰˙‡  ÈÂÁ ‡ÏÓÏ‡Â ˙Â„˙‰Ï ‰˙‡ ÍÈ¯ˆ Ï‚ÚÓ‰ ÈÂÁÏ
‰˙‡˘ ‰˘Ú‡ ‰Ó(å ‡ËÁ˙Ó˘ Ô·Î ÍÂˆ¯ ÍÏ ‰˘ÂÚÂ ÌÂ˜Ó‰ ÈÙÏ ‡ËÁ˙Ó

¯ÓÂ‡ ·Â˙Î‰ ÍÈÏÚÂ  ÂÂˆ¯ ÂÏ ‰˘ÂÚÂ  ÂÈ·‡  ÈÙÏ2 Í˙„ÏÂÈ Ï‚˙Â  ÍÓ‡Â ÍÈ·‡ ÁÓ˘È
ÛÒÂÈ ·¯ È˙„ ‡ÎÈ‡ ‡‰Â ‡ÎÈÏ Â˙Â(æÈÓÂ¯ ˘È‡ ÒÂ„Â˙ÂÈÓÂ¯  È· ˙‡  ‚È‰‰

 ÒÂ„Â˙ ‡ÏÓÏ‡ ÁË˘  Ô· ÔÂÚÓ˘ ‰ÈÏ ÁÏ˘ ÌÈÁÒÙ  ÈÏÈÏ· ÔÈÒÏÂ˜Ó ÌÈÈ„‚ ÔÏÈÎ‡‰Ï
ıÂÁ· ÌÈ˘„˜ Ï‡¯˘È ˙‡  ÏÈÎ‡Ó ‰˙‡˘ ÈÂ„ ÍÈÏÚ È¯ÊÂ‚  ‰˙‡(çÂ˙˘Ó·

‡‰ ‡ÎÈ‡ ‡‰Â ‡ÎÈÏ 'È˙Ó·Â ‡È‰ ‡˙ÈÈ¯· ‡‰Â ÔÈ¯Ó‡˜(è ̇ ÂÈÏÂÁ ÂÎ˙Á Ô˙„
¯‰ËÓ  ̄ ÊÚÈÏ‡ '¯  ‡ÈÏÂÁÏ  ‡ÈÏÂÁ ÔÈ· ÏÂÁ  Ô˙ÂÊÂ¯Â˙  Â‰ÊÂ ÌÈ‡ÓËÓ ÌÈÓÎÁÂ

 ̇ ÂÎÏ‰  Â‰ÂÙÈ˜‰˘ „ÓÏÓ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡ È‡ÎÚ  È‡Ó È‡ÎÚ Ï˘
‡È˙Â  Â‰Â‡ÓËÂ ‰Ê È‡ÎÚÎ(é ÌÂÙ¯˘Â ‡"¯  ̄ ‰ÈË˘ ˙Â¯‰Ë ÏÎ  Â‡È·‰ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡

 ‡ÎÈ‰ ˙ÂÓÂ˜Ó „"Î· ‡Ï‡  Ô˙ ‡Ï 'È˙Ó· ÈÂ„ ÈÎ‰  ÂÏÈÙ‡  Â‰ÂÎ¯· ÛÂÒ·ÏÂ  ÂÈÙÏ
 ‡˙ÏÈÓ  ‰Ó„Ó  ‡Ï  ̄ ÊÚÏ‡ ' ̄ Â  ‡˙ÏÈÓÏ  ‡˙ÏÈÓ  ‰Ó„Ó  ÈÂÏ  Ô·  Ú˘Â‰È ' ̄  ‰Ï  ̇ ÁÎ˘Ó

:Ô‰ÈÙÂÏÁÂ ‰ËÓ‰  È‡˘Â :‡˙ÏÈÓÏ(ë¯"˙Á Ì‡Â ˘"˜Ï ÍÂÓÒ ˙Ó‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ ÔÈ‡
˘"˜Ï ÍÂÓÒ Â‰Â˜Ù‡ ÛÒÂÈ ·¯ ‡‰Â  ÈÈ‡ ÔÈ˜ÈÒÙÓ  ÔÈ‡ ÂÏÈÁ˙‰(ìÌ„‡ ·Â˘Á

¯"˙ :‰ËÓ‰ ¯Á‡Ï˘Â ‰ËÓ‰  ÈÙÏ˘ : È‡˘Ë ̇ Ó‰˘  ÔÓÊ· „ÙÒ‰· ÌÈ˜ÒÂÚ‰
ÔÈ¯Â˜Â ÔÈ·˘ÂÈ Ô‰ Ì‰ÈÙÏ ÏËÂÓ ˙Ó‰  ÔÈ‡ ÔÈ¯Â˜Â „Á‡ „Á‡ ÔÈËÓ˘ Ì‰ÈÙÏ ÏËÂÓ
¯ÓÂ‡Â ÔÈ„‰  ̇ ‡ ÂÈÏÚ ˜È„ˆÓÂ „ÓÂÚ  ‡Â‰Â ÔÈÏÏÙ˙ÓÂ  ÌÈ„ÓÂÚ  Ì‰  ÌÓÂ„Â ·˘ÂÈ  ‡Â‰Â
ÔÂˆ¯ È‰È ÛÏ‡ ÈÓ „Á‡ ÈÓÓ ˙Ú¯Ù ‡ÏÂ ÍÈÙÏ  È˙‡ËÁ ‰·¯‰ ÌÈÓÏÂÚ‰ ÔÂ·¯
 ÌÈÓÁ¯·  Ï‡¯˘È ˙È· ÍÓÚ ÏÎ ˙Âˆ¯ÙÂ ÂÈ˙Âˆ¯Ù ¯Â„‚˙˘ ÂÈ‰Ï‡ ' ‰ ÍÈÙÏÓ

 ÈÈ·‡ ¯Ó‡È ÈÎ‰ ¯ÓÈÓÏ ˘È‡Ï ‰ÈÏ  ÈÚ·Ó ‡Ï(î ‰ÈÓ˘Ó ‡˙ ÔÎÂ Ï"·˘¯‡„
ÔË˘Ï ÂÈÙ Ì„‡ Á˙ÙÈ  Ï‡ ÌÏÂÚÏ ÈÒÂÈ È·¯„$ ̄ Ó‡˘ ‰‡¯˜  È‡Ó ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡Â
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ברכות דף יט  יום רביעי כו טבת תש"פ 

הגמרא מביאה ראיה שהמתים יודעים מעניני החיים, שהרי הקב"ה אמר למשה לך 
אמור להם לאברהם ליצחק וליעקב שבועה שנשבעתי לכם כבר קיימתיה לבניכם, ואי 
סלקא דעתך דלא ידעי, כי אמר להו מאי הוי – ואם תאמר שהמתים אינם יודעים ומבינים 
בצער החיים אלא רק בצער גופן, מה יש בזה שיאמר להם שקיים את השבועה, הלא 
ולכן הקב"ה אמר למשה  בזה,  אין להם הבנה בצער החיים, אלא מוכח שהם מבינים 

לומר להם שקיים את השבועה. 

כמו שהוכחת  הוא  אכן  – אם  להו  ליה למימר  דידעי, למה  אלא מאי  הגמרא:  מקשה 
יודעים במה שנעשה עם החיים, למה משה היה צריך להודיע זאת לאבות,  שהמתים 

הלא הם יודעים זאת מעצמם? 

מתרצת הגמרא: לאחזוקי ליה טיבותא למשה – להחזיק לו טובה למשה, לכן הקב"ה 
אמר לו שהוא יאמר זאת לאבות, אף שהם כבר ידעו מכך. 

המספר אחרי המת 
אמר רבי יצחק: כל המספר אחרי המת בגנותו, כאלו מספר אחרי האבן. 

איכא דאמרי, דלא ידעי ]שהמתים אינם יודעים מה שהחיים מדברים עליהם[. 

ואיכא דאמרי, דידעי ולא איכפת להו. 

קושיא על הסובר שהמתים לא אכפת להם שמדברים עליהם 
איני ]האמנם[, והא אמר רב פפא חד אישתעי מילתא בתריה דמר ]אחד דיבר כנגד מר[ 
שמואל, ונפל קניא מטללא ובזעא לארנקא דמוחיה ]ונפל קנה מהגג, וקרע לו את הכיס 

שהמוח נמצא בתוכו[. 

תשובה: על ת"ח אסור לדבר אף שהמתים לא אכפת להם 
שאני צורבא מרבנן, דקודשא בריך הוא תבע ביקריה ]תלמיד חכם, אף שהוא עצמו אינו 

מצטער במה שמדברים עליו, הקב"ה תובע את יקרו[. 

המספר אחרי מטתם של תלמידי חכמים 
אמר רבי יהושע בן לוי: כל המספר אחר מטתן של תלמידי חכמים נופל בגיהנם, 

שנאמר 'והמטים עקלקלותם ]המכריעים את חובותיהם יותר על זכויותיהם להטותם 
לכף חובה, שמדבר חובה על תלמידי חכמים[ יוליכם ה' את פועלי האון ]לגיהנם[ שלום 

על ישראל', אפילו בשעה ששלום על ישראל יוליכם ה' את פועלי האון. 

אם ראית ת"ח שעבר עבירה בלילה 
תנא דבי רבי ישמעאל, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו 

ביום, שמא עשה תשובה. 
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שמא, סלקא דעתך? אלא ודאי עשה תשובה. 

והני מילי בדברים שבגופו, אבל בממונא עד דמהדר למריה ]בממון, עד שהוא מחזיר 
את הממון לבעליו אין זו 'תשובה'[. 

· · ·
בכ"ד מקומות בית דין מנדים על כבוד הרב, וכולם שנויים במשנה 

ואמר רבי יהושע בן לוי: בעשרים וארבעה מקומות בית דין מנדין על כבוד הרב, וכולן 
שנינו במשנתנו. 

אמר ליה רבי אלעזר: היכא היכן מצאנו במשנתינו כ"ד מקומות שנידו בני אדם מפני 
כבוד רבם? 

אמר ליה רבי יהושע בן לוי: לכי תשכח, לכשתחפש במשנה תמצא. 

רבי אלעזר מוצא שלשה משניות שמוזכר בהם שנידו על כבוד הרב 
ידים,  בנטילת  המזלזל  משניות[,  שלש  ומצא  וחיפש  יצא  ]הוא  תלת  ואשכח  דק  נפק 

והמספר אחר מטתן של תלמידי חכמים, והמגיס דעתו כלפי מעלה. 

משנה על נידוי למספר אחר מטתם של ת"ח 
המספר אחר מטתן של תלמידי חכמים, מאי היא? 

דתנן, הוא ]עקביא מן מהללאל[ היה אומר, אין משקין ]מי סוטה[ לא את הגיורת ]שכתוב 
בפרשת סוטה 'בני ישראל' פרט לגיורת[, ולא את המשוחררת ]שפחה משוחררת[.

וחכמים אומרים, משקין. 

שפחה משוחררת בירושלים, והשקוה שמעיה  ואמרו לו, מעשה בכרכמית ]שם שפחה[ 
ואבטליון. 

היו  ואבטליון[  ]שמעיה  – מפני שהם  ואמר להם עקביא מן מהללאל, דוגמא השקוה 
דומים לה, שהם היו בני גרים, לכן הם השקוה. 

ונדוהו ]את עקביא בן מהללאל[, ומת בנדויו, וסקלו בית דין את ארונו. 

משנה על נידוי למזלזל בנטילת ידים 
והמזלזל בנטילת ידים מאי היא? 

יהודה: חס ושלום שעקביא בן מהללאל נתנדה, שאין עזרה ננעלת על  דתנן, אמר רבי 
כל אדם בישראל – שהיו נועלים את העזרה כשהיו שוחטים את הפסח של כל כת וכת, 
וכאשר נעלו את העזרה והיתה מלאה כולה ברבבות בני ישראל לא היה שם אחד חשוב 
]ולכן חולק רבי יהודה על המשנה  בחכמה ובטהרה וביראת חטא כעקביא בן מהללאל. 

הקודמת שמבואר בה שנידו את עקביא מן מהללאל[. 

ועבר על תקנת  ידים,  בנטילת  ]שזלזל[  בן חנוך, שפקפק  נדו, את אלעזר  אלא את מי 
חכמים וזלזל בכבודם שהרי נטילת ידים היא תקנת חכמים. 
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וכשמת אלעזר בן חנוך, שלחו בית דין והניחו אבן גדולה על ארונו. 

ללמדך שכל המתנדה ומת בנדויו, בית דין סוקלין את ארונו. 

משנה על נידוי למגיס דעתו כלפי מעלה 

המגיס דעתו כלפי מעלה, מאי היא? 

דתנן, שלח לו שמעון בן שטח לחוני המעגל: צריך אתה להתנדות, ואלמלא חוני אתה 
שיצא שמך בגולה ובחשיבות גוזרני עליך נדוי, אבל מה אעשה שאתה מתחטא ]מלשון 
ועושה לך רצונך, כבן שמתחטא לפני  'חטא'[ לפני המקום ]שאתה מטריחו על תאותך[ 
אביו ]שמטריחו על תאוותו[ ועושה לו רצונו, ועליך הכתוב אומר, 'ישמח אביך ואמך ותגל 

יולדתך'. 

קושיא: הרי מצאנו ברייתא שכתוב בה שנידו על כבוד הרב 

ותו ליכא, והא איכא? 

]צלויים  גדיים מקולסין  רומי להאכילן  בני  הנהיג את  רומי  איש  תודוס  יוסף,  רב  דתני 
כשהם שלמים[ בלילי פסחים, זכר לפסח שצלוהו שלם. 

שלח ליה שמעון בן שטח: אלמלא תודוס אתה גוזרני עליך נדוי שאתה מאכיל את ישראל 
קדשים בחוץ, שהרי אסרו חכמים לעשות כן לפי שהרואה סבור שהקדישו לשם פסח, 
וקרוב הדבר להאכיל את ישראל קדשים בחוץ, הרי שמצאנו ברייתא שנידו על כבוד הרב. 

תשובה: רבי אלעזר חיפש משנה שכתוב בה שנידו על כבוד הרב, והמאמר שהבאת בשם רב 
יוסף הוא ברייתא ולא משנה 

במשנתנו קאמרינן. והא, ברייתא היא. 

קושיא: הרי מצאנו משנה שכתוב בה שנידו על כבוד הרב 

ובמתניתין ליכא, והא איכא הא דתנן: תנור חרס שנטמא, וחתכו חוליות – כדי לנתצו 
ולטהרו מטומאתו, חתך את התנור סביב סביב כחוליות עגולות, ונתן חול - ולאחר מכן 
זה  רבי אליעזר מטהר תנור  כדי לחבר את התנור מחדש,  בין חוליא לחוליא  טיט  נתן 

לעולם, שיותר אינו ככלי חרס שלא נשרף בכבשן, וחכמים מטמאים. 

וזהו תנורו של עכנאי. 

מאי עכנאי? 

אמר רב יהודה אמר שמואל: מלמד שהקיפוהו הלכות כעכנאי זה - כנחש זה שכורך את 
עצמו בסיבוב מסביב חבית וכדומה, כך הקיפו את ענין זה בהלכות וראיות, וטמאוהו 

כדעת חכמים שתנור זה מקבל טומאה. 

ותניא בברייתא תוספת על מעשה זה, אותו היום הביאו כל טהרות שנעשו בתנור זה 
שטיהר רבי אליעזר כשיטתו שתנור זה אינו מקבל טומאה, ושרפום לפניו, ולבסוף ברכוהו 

– נידו את רבי אליעזר לפי שהרבה מאד לחלוק בדבר זה. 
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תשובה: אף שהמעשה מובא במשנה, התוספת הזו שנידו את רבי אליעזר אין זו משנה אלא ברייתא 
אפילו הכי נדוי במתניתין לא תנן. 

אם כך היכן מצאנו כ"ד מקומות במשנה שמוזכר בהם נידוי על כבוד הרב 
אלא בעשרים וארבעה מקומות היכא משכחת לה? 

היחיד  במשנה שנחלק  מקום שראה  כל   - למילתא  מילתא  לוי מדמה  בן  יהושע  רבי 
על הרבים מחלוקת גדולה, או אחד מן החכמים שמדבר קשה כנגד גדול הימנו, אמר 
'ראוי היה כאן לנדות', ועל כך אמר רבי יהושע בן לוי שבכ"ד מקומות מצאנו במשנה 

נדוי על כבוד הרב. 

מקומות שכתוב  ג'  אלא  לא מצא  הוא  ולכן  למילתא,  מילתא  לא מדמה  ורבי אלעזר 
במפורש שנידו על כבוד הרב. 

· · ·
שנינו במשנה נושאי המטה וחלופיהן. 

הוצאת מת סמוך לזמן קריאת שמע 
תנו רבנן, אין מוציאין את המת לקוברו סמוך לקריאת שמע, כדי שלא יתבטלו מקריאת 

שמע, ואם התחילו אין מפסיקין. 

מקשה הגמרא: איני ]האמנם[, והא רב יוסף אפקוהו ]הוציאוהו[ סמוך לקריאת שמע? 

מתרצת הגמרא: אדם חשוב שאני. 

· · ·
שנינו במשנה שלפני המטה ושלאחר המטה. 

קריאת שמע ותפילה כשעוסקים בהספד 
תנו רבנן, העוסקים בהספד, בזמן שהמת מוטל לפניהם, נשמטין אחד אחד וקורין. 

אין המת מוטל לפניהם ]שהם מספידים בבית אחד, והמת בבית אחר[, הן יושבין וקורין, 
והוא – האבל יושב ודומם. 

הם עומדים ומתפללין, והוא – האבל עומד ומצדיק עליו את הדין. 

נפרעת ממני  ולא  לפניך  רבון העולמים, הרבה חטאתי  ואומר:  הדין:[  צידוק  ]נוסח 
בית  עמך  כל  ופרצות  פרצותינו  שתגדור  אלהינו  ה'  מלפניך  רצון  יהי  אלף,  מני  אחד 

ישראל ברחמים. 

]דעת אביי בנוסח 'צידוק הדין'[ אמר אביי: לא מבעי ליה לאינש למימר הכי ]לא ראוי לו 
לאדם לומר כך[, שלא יאמר 'לא נפרעת ממני' שמשמע שאומר 'היה ראוי שתפרע ממני', 
דאמר רבי שמעון בן לקיש, וכן תנא משמיה דרבי יוסי, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. 

]מקור מפסוק לא לפתוח פיו לשטן:[ ואמר רב יוסף: מאי קראה, שנאמר 'כמעט כסדום 
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היינו', מאי אהדר להו ]מה ענה להם ה[נביא 'שמעו דבר ה' קציני סדום', הרי כיון שהם 
אמרו על עצמם שהם כמעט כסדום, קרא להם 'קציני סדום'. 

· · ·
שנינו במשנה קברו את המת וחזרו וכו'. 

במשנה משמע שקוראים ק"ש רק אם יכולים להתחיל ולגמור את כולה 
אם יכולים להתחיל ולגמור את כולה אין, אבל פרק אחד או פסוק אחד לא, 

קושיא מברייתא שמשמע שקוראים ק"ש גם אם יכולים לגמור רק פרק אחד או פסוק אחד 
ורמינהו, קברו את המת וחזרו, אם יכולין להתחיל ולגמור אפילו פרק אחד או פסוק אחד 

יתחילו. 

תשובה: גם כונת המשנה היא כמו הברייתא 
הכי נמי קאמר, אם יכולין להתחיל ולגמור אפילו פרק אחד או אפילו פסוק אחד עד שלא 

יגיעו לשורה יתחילו, ואם לאו לא יתחילו.

· · ·
]עמוד ב[ שנינו במשנה העומדים בשורה וכו' הפנימיים פטורים והחיצוניים חייבים. 

העומדים בשורה, אם חייבים בק"ש 
תנו רבנן, שורה הרואה פנימה – מסביב לאבל עושים שורות ]מעגלים של בני אדם 
סביבו[ כדי לנחמו, מי שנמצא בשורה השניה שהיא רואה את המעגל הפנימי, פטורה, 

ושאינה רואה פנימה ]השורה שלישית שאינה רואה את המעגל הפנימי[, חייבת. 

באו  שלא  עצמן,  מחמת  הבאים  אבל  פטורין,  האבל,  מחמת  הבאים  אומר:  יהודה  רבי 
לנחם, אלא לראות את המאורע חייבין בק"ש. 

· · ·

המוצא כלאים בבגדו, צריך לפשוט את הבגד, אפילו אם הוא בשוק, ואף אם הוא אדם מכובד. 
שאין חולקים 'כבוד לרב' במקום שיש איסור 

אמר רב יהודה אמר רב: המוצא כלאים בבגדו, פושטן אפילו בשוק, 

מאי טעמא, 'אין חכמה ]חשובה נגד ה'[ ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'', 

כל מקום שיש חלול השם ]כל איסור הוא 'חילול השם'[ אין חולקין כבוד לרב. 

קושיא א מברייתא: שמותר ללכת יחד עם האבל בדרך שיש בה טומאה 
מתיבי, קברו את המת וחזרו, ולפניהם שתי דרכים אחת טהורה ואחת טמאה שיש בה 
קבר, בא האבל בטהורה, באין עמו בטהורה. בא האבל בטמאה, באין עמו בטמאה משום 

כבודו, ואף כהנים שאסור להם להיטמא יכולים ללכת איתו. 
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אמאי? לימא 'אין חכמה ואין תבונה לנגד ה''. 

תשובה: מדובר בטומאה דרבנן, ובמקום אבל לא גזרו רבנן 

תרגמה רבי אבא, בבית הפרס דרבנן - שדה שהיה בה קבר ונחרשה, חשו חכמים שמא 
וכיון  מסיטן,  עליהן  והדורס  בשדה  אותם  ופזרו  העצמות,  את  המחרישה  כלי  דלדלו 

דמדרבנן הוא דאסור, רבנן מחלו על כבודם לגבי אבל.

בית  אדם  מנפח  שמואל:  אמר  יהודה  רב  דאמר  דרבנן:[  הפרס  בית  שטומאת  ]ראיה 
הפרס - מנפח בפיו לפניו שאם יהיה שם עצם יראנו, והולך, ]והקילו בזה לעושי פסח 

ולא לאוכלי תרומה[ ואם היה 'בית הפרס' דאורייתא לא היו מקילים בזה כל כך. 

]ראיה נוספת שטומאת בית הפרס דרבנן:[ ואמר רב יהודה בר אשי משמיה דרב: בית 
הפרס שנדש ברגליים שהיו מהלכים שם, טהור. 

קושיא ב מברייתא: שמותר ללכת על ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל 

תא שמע, דאמר רבי אלעזר בר צדוק הכהן, מדלגין היינו על גבי ארונות של מתים ]היינו 
קופצים מארון לארון כדי להגיע[ לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד 
אמרו אלא אפילו לקראת מלכי עובדי כוכבים, שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי 

עובדי כוכבים, 

תורה  איסור  על  עבר  וכיצד  ה'',  לנגד  עצה  ואין  תבונה  ואין  חכמה  'אין  לימא  אמאי? 
'לנפש לא יטמא' לכבוד המלכים, שהוא כבוד הבריות? 

תשובה: מדובר בטומאה דרבנן, ובמקום אבל לא גזרו 

כדרבא, דאמר רבא: דבר תורה ]הלכה למשה מסיני[ אהל כל שיש בו חלל טפח, חוצץ 
בפני הטומאה, והטומאה אינה עולה למעלה מהאוהל, ונמצא שמי שעומד על ארון שיש 

בו חלל טפח אינו נטמא. 

ושאין בו חלל טפח, אינו חוצץ בפני הטומאה, והטומאה בוקעת ועולה אל מעל האוהל. 

ורוב ארונות יש בהן חלל טפח, וגזרו רבנן על ארונות שיש בהן טפח שהטומאה תעלה 
שאין בהן חלל טפח, ומשום כבוד מלכים לא גזרו בהו  למעלה מהאוהל, משום ארונות 
ולכן, רבי אלעזר בר צדוק אמר שהם היו מדלגים על ארונות של מתים, היות  רבנן, 
כבוד  ובמקום  מדרבנן,  אלא  אינה  וטומאתם  טפח,  בהם  שיש  בארונות  היה  והמדובר 

מלכים לא גזרו בזה. 

קושיא ג מברייתא: שכבוד הבריות דוחה לאו דאורייתא 

תא שמע, גדול כבוד הבריות שדוחה ]את[ לא תעשה שבתורה, 

ואמאי? לימא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'. 

תשובה מדובר בלאו דרבנן, ובמקום כבוד הבריות לא גזרו 

רב  לפני  הברייתא  את  הסביר  בר שבא  רב   – כהנא  דרב  קמיה  בר שבא,  רב  תרגמה 
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כהנא, שאינה עוסקת אלא בלאו דלא תסור – שכבוד הבריות אינו דוחה אלא את הלאו 
שלא לסור ממה שחכמים אומרים. 

הם הבינו שכונת רב בר שבא הוא שאפילו אם חכמים אומרים ומזהירים לא לעבור 
על איסור תורה, מותר לעבור על דבריהם מפני כבוד הבריות. ועל כך אחיכו עליה – 
שחקו עליו על רב בר שבא, שהרי לאו דלא תסור דאורייתא היא, וכיצד לאו דאורייתא 

נדחה מפי כבוד הבריות? 

אמר רב כהנא: גברא רבה אמר מילתא לא תחיכו עליה ]אדם גדול אמר דבר, על תצחקו 
עליו[, אין כונת רב בר שבא כשחכמים מזהירים על דבר דאורייתא, אלא לדבר שהוא 
שבתורה'  תעשה  'לא  בברייתא  נקרא  והוא  הבריות,  כבוד  מפני  נדחה  שהוא  מדרבנן 
כל מילי דרבנן אסמכינהו על לאו דלא תסור, ומשום כבודו שרו רבנן – שבמקום  שהרי 

כבוד הבריות, רבנן מחלו על כבודם, והתירו לעבור על דבריהם. 

קושיא ד מברייתא: זקן ואינה לפי כבודו פטור מהשבת אבידה 

פעמים  'והתעלמת מהם', ודרשו חכמים:  תא שמע, נאמר בפסוק לגבי השבת אבידה 
שאתה מתעלם מהם, ופעמים שאין אתה מתעלם מהם. 

הא כיצד, מתי מותר להתעלם מהאבידה ואין צריך להשיבה? 

אם היה כהן, והיא ]האבידה[ בבית הקברות, 

או היה זקן, ואינה לפי כבודו, אין האבידה חשובה לפי כבודו להשיבה 

או שהיתה מלאכתו מרובה משל חברו, שדמי בטול מלאכתו לרדוף אחריה יתרים על 
דמי האבדה, ולא ירצו הבעלים להשיב לו יותר ממה שמשיב להם, ונמצא הוא מפסיד. 

לכך נאמר 'והתעלמת', שבאופנים אלו אינו צריך להרים את האבידה ולעשות 'השבת 
אבידה', 

אמאי? לימא 'אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה''? 

דחיית הקושיא: בהשבת אבידה הוא דין מיוחד שכשאינו 'כבוד' פטור מהשבת אבידה 

שאני התם דכתיב 'והתעלמת מהם'. 

]קושיא: מדוע אין לומדים מהשבת אבידה לשאר דיני התורה[ וליגמר מינה? 

]תשובה: אין לומדים איסור מממון[ איסורא מממונא לא ילפינן. 

קושיא ה מברייתא: מותר להיטמאות כדי לקבור מת מצוה 

ולאמו  'לאביו  ועוד כתוב  נפש מת,  לו להיטמא לכל  בנזיר כתוב שאסור  תא שמע, 
ולאחיו ולאחותו לא יטמא', וממה שנאמר 'לאביו ולאמו ולאחיו ולאחותו' לומדים דרשות 
שונות ]שהרי זה מיותר שהרי כתוב שלא יטמא לכל נפש מת[. ומה שנאמר 'ולאחותו', 
מה תלמוד לומר, כיון שאינו נצרך לדרשה לענין נזיר, דורשים מכך לענין מי שהולך 
לעשות פסח שאסור לו להיטמא לקרוביו אבל הוא נטמא למת מצוה, הרי שהיה הולך 
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לשחוט את פסחו, ולמול את בנו, ושמע שמת לו מת מקרוביו, יכול יחזור ויטמא, אמרת 
'לא יטמא'. 

יכול כשם שאינו מטמא להם, כך אינו מטמא למת מצוה, תלמוד לומר 'ולאחותו', לאחותו 
הוא דאינו מטמא 

�



גמרא ופירושה / ביאיתהדתהנטה | 47
 ̇ ÂÎ¯· È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù Â˙Ó˘ ÈÓ.Î

מצוה. למת הוא מטמא äøåú:אבל øáã äçåãå úåéøáä ãåáë àåäå
שאני. תעשה ואל äøåúשב øáã øå÷òì åøéúä íéáø íéøáã

äùòîá øáã ø÷åò åðéàã àëéä úåéøáä ãåáë éðôîå âééñ éðôî
øôåù úòé÷ú ïåâë åéìàî ø÷òð äøåú øáãå åîå÷îá áùåé àìà íéãé

åäééúååëãå úéöéöá ïéãñå úáùá áìåìå
úåîáéá àáåè:ö óã)(ø÷òî ìáà

åø÷åò íéàìë ùáåìäå àì íéãéá
úàîåèå .åùáåì àåäù ùîî äùòîá
àîèéì øéæðìå ïäëì äøúåäù äéôåâ
éðôî íéãéá ø÷òî à÷ã äåöî úîì
äùòú ìàå áù åàìã úåéøáä ãåáë
äéðéî ïðéøîâ àìã àîòè åðééä .àåä

åàì íúäã(ב)éçãã àåä úåéøáä ãåáë
áúëðùë àø÷éòîã äãéã äùòú àì
áúëð äåöî úî ìò àì äàîåèã ú"ì
ìáà íéáåø÷ä ìò áúëð àìù íùë
øîàð ìàøùé ìëì çñôå äãáà úáùä
ë"ò úåçãì åðúð úåéøáä ãåáë ìöàå
àìà íéãéá äðéà ïúééçãã åðééä
íéàìë ìáà äåöîä äçãú åúáéùéá
:åúøäæàá øéäæä äçãé åéãé äùòîáã

הוה. ìëáבנזיקין íéìåãâ åéä àì
àìà íéøãñ 'ã ìù àøîâ(טàúìúá

àëä è÷ð àúìéî éàäå .åðìù éáá
ìò íùôð ïéøñåîù éøééîã íåùî
éîð éøééà àúùä ãòå íùä úùåã÷
íùä úùåã÷ ìò åîöò äæáîù éîá

:÷åùá íéàìë èåùôì שכובשת האשה
בטרפיהן. שכבשן זיתים או ירק

ïéö÷åò 'ñîá àéä äðùî(טהורים.:י
ïæçàì éãë ïéìòä íò íéúéæ ïé÷ñåîù
àéáäì íéúéæì ãé ïéìò åäì ååäã ïäá
øåòäá ïðéøîàãë äàîåè íäì

áèåøäå(.çé÷ ïéìåç)äàîåè àéáî ãéäù
ïäéôøèá ïùáë íàå ìëåàä ìò
éôì ïéìòä ïî ãé úøåú äìèá õîåçá
ïðéàå ïúëëøîå ïúá÷øî äùéáëäù

:ïäá æåçàì áåù ïéåàø דרב הויות
הכא. חזינא קא øîåìëושמואל

ìëë éìò äù÷ åììä úåéðùîä íòè
ïéù÷úî éúåáø éðù åéäù úåéùå÷ä

:'îâä ìëá ïäá.מתיבתא בתליסר
àúééøáå äðùî åðéðéá ùé íéðô â"éá
íâ ïéö÷åò úëñîå íéøãñ äùù ìù
'øå éáø úðùî ïåâë íéðô â"éá àéä
éáã àðúå éåìå àøô÷ øá úðùîå àééç

à éëäå ìàåîùíéøãð úëñîá ïðéøî
(.àî óã)â"éá àúëìä éðúî éáø

:íéðô.כרבלתאáåùç ùåáì íù
ïåäúìáøëå ïåäéùèô åîë(â ìàéðã):

מתון. ïúàî:מתון ïåùì.מאות ד'
íùä øîåìë úåàî 'á íéîòô 'á
ïåùì ïåúî ïåúî øçà ïåùì .éì íøâ

:æåæ úåàî 'ã øëúùî éúééä éúðúîä íà äðúîä.חיורי קאקי כי
:íéðáì íéæååà.יוחנן úàר' øëåùäá 'éøîàã äéä øàåú äôé íãà

íéìòåôä(.ãô óã î"á):'åëå äéøôåù ïéòî åäáà 'øã äéøôåù עולי
ïäá:עין. úèìåù äðéàù ïéòä ïî ïé÷ìåñî.לזון רצתה שלא

:åéðåãà úùàî úåðäéì'È˙Ó פטורים וקטנים ועבדים נשים
ïéùåã÷áמק"ש. ì"é÷å àîøâ ïîæäù ò"î àéäù(.èë óã)íéùðã

äìéì øáñã àîøâ ïîæäù ò"î éîð ïéìéôúå .àúééøåàãî úåøåèô
åäðéð ïéìéôú ïîæ åàì úáùå(קטנים :כ.àì êåðçì òéâäù ïè÷ 'éôà

:ù"÷ ïîæ òéâîùë ãéîú éåöî åðéàù éôì ù"÷á åëðçì åéáà ìò åìéèä
ïîå

àãéøâ åçñô äùåò 'éôà àîèé àì אúøîà äéì àèéùô àëéäî ú"àå
úàîåèë úøë åá ïéàù äùò éúà àìã é"ùøéôãë ì"éå àîèé àì
êééù äìéî íâå çñô äùåò ïåâë úøë åá ùéù äùò äçãéå íéáåø÷
[àãåîìúì] ì"ðî ïäëä óñåéã äùòî ìò êéøôã íúä ú"àå úøë äá
ãåçì åçñô äùåòá éøééî àëäã
åçñô äùåò éáâ ìééë àìãî ì"éå
øéæð äéäù éî íéøçà éáâ åîë
øéæð è÷ð àø÷éòîã èåéãä ïäëå
'åëå èåéãä ïäëå øéæð ë"çàå ãåçì

äéì àðî ú"àå(לéàäã (àãåîìúì)
ñô äùåòá àø÷àä åðá úà ìåîìå åç

ïéðò åðéà íà ì"éå øéæðá áéúë àø÷
íéøçà íé÷åñô éáéúë àäã øéæðá
êìåäì ïéðò åäðú äåöî úîá àîèîã
éöå÷î øùäå .'åëå åçñô èåçùì
åá ùéã àëä éøééîã é"ùøéô áùééî
êéøô î"îå 'åë åììä úåùåã÷ä ìë

ïäëä óñåé éáâ íúä בóà ë"òã
àîèì éàùø åðéà àãéøâ çñô äùåòá
.íéáåø÷ì àîèî çñô äùåò ã"ñ éàã
àîèîã øîéîì éì äîì åúåçàìå
íéáåø÷ì àîèîã ïåéë äåöî úîì
åéìò äìòî åðéà åçñô äùåò àîìà

éôè àøîåç íåù גàîèîã àèéùô ë"à
êéøö íå÷î ìëî àîéú éëå äåöî úîì
ùéù éðôî äåöî úîì àîèîã àø÷
çñô äùåòå ïäëå øéæð úåùåã÷ 'â åá ד

àãéøâ çñô äùåòã êì àîéà íìåòìå
øáë àäã àéä àì íéáåø÷ì àîèî
øéæðã åéçàìå åîàìå åéáàìî ïðéòîù
ë"à äåöî úîì éãéî éðäî àì â"ëå
äìòîì àìà åëéøèöà àì éàø÷ ë"ò
àîèî éàã àèéùô éì äîìå çñôã
â"òàå äåöî úîì ù"ë íéáåø÷ì
èåéãä ïäëì åîàìã àø÷ êéøèöàã
áúëã â"òà äåöî úîì àîèîã øéæðå
êéøèöàå íéáåø÷ì àîèîã àø÷
ïðéòîùã â"òà úåùåã÷ 'á ïäù àø÷
éãéî éðäî àì øéæðã äìòîã øáë

åéáàìî äåöî úîì הåúùåã÷ã ïäë î"ä
øîåì åðì ùé éëä íåùîå íìåò úùåã÷
äùåã÷ éôèã úåùåã÷ éúù åì ùé éë
çñô äùåò ìáà àø÷ êéøèöà êëìå
øéúî äúà íà äòù éôì åúùåã÷ù
ù"ëî äåöî úîì ä"ä íéáåø÷ì åì
éáâ éôè äùåã÷ åì ïúéì úéæç éàîã
ð"à .íéáåø÷ä ïî øúåé äåöî úî
àéðúãî àúééøáä øöå÷á ùøôì ùé
øéæð ë"çàå øéæð ìàøùé ìò àãéøâ
ë"àå â"ëå øéæð ë"çàå èåéãä ïäëå
åðéàã (ùé éë) øîåì åðì ùé àøáñî
êðéà åäìëå øéæð åîë íéáåø÷ì àîèî

:êîöòî ÷åãå áù äùòú  ìàå
. éðàùúîì àîèéã àåä äùò íå÷ â"ëå øéæð ú"àå וé"ùø õøéúå

àøéäð àìå äåöî úî éáâ øîàð àì àîèé àìã åàìã ïì éìâ àø÷ã
'åëå äùòú ìàå áù éø÷ì ú"ì äçåã äùòù 'éøîàã íå÷î ìë ë"àã
åàìä øîàð àì íúäã äééçã åðéàù àîéà äééçã äéì éø÷ êàéäå
åìà ÷øô ïðéøîàãë úáù åçãã çñôå ãéîúå äìéî àäã ãåòå

íéøáã(:èñ óã íéçñô)äééçã øéôù éø÷î àîìà זøéæðîã äàøð àìà .
åàì ïëù ïäëì äî ïäëî ïëå äìàùá åðùé ïëù øéæðì äîã ïðéøîâ àì

ìëá äåù åðéàù ח: íéúéæ ëù. íéøåäè ïäéôøèá ïùáùøéô
àìå äàîåè àéáäì ãé úøåúî íéìèá äøã÷á ïùáëã ïåéë ñøèðå÷ä
äî äàøîì àìà åùáëð àìù äìò øîà÷ã éàä éàî ë"àã àøéäð
äúåà é"ò àìà äìéëàì ïééåàø ïðéàù ìëåà éáéùç àì ïéìò ïúåàã íåùî íéøåäèã ùøôì äàøð êëì ãé úøåúî åäðéìèáã ùé íòè úðéúð
ìáà .íéøåäè éëä íåùîå íéùãçå íéàð íéúéæäù úåàøäì àìà ïùáë àì ïäîò ïéìòä ùáëù äî øîåìë äàøîì àìà åùáëð àìù äøã÷á äùéáë

:íéàîè äìéëà úééàøì ïéð÷åúî åäéù äòùî äìéëàì ïééåàø úåéäì ïùáë øñéìú.àúáéúîåðá ùé úåáéùé øñéìú ïéùøôî ùé
øñéìú åîë 'îâá ìéâøä ïåùì àìà à÷åã åàì øñéìúå íéàé÷áù(:ãî ïéìåç)à"òá 'éô é"ùøå éèéùô éæåæ(מ: íéðè÷å. ù"÷î ïéøåèôùøéô

àøéäð àìå êåðçì òéâäù ïè÷ ñøèðå÷ä אìåæâä áìåì 'ô àäã(.áî óã äëåñ)ïéìéôú åì úåð÷ì áééç åéáà ïéìéôú øåîùì òãåéä ïè÷ 'éøîà
øúåé åáééçì ùé éîð ù"÷áå ïéìéôúá áééç ïéìéôú äéá éëééùã êåðçì òéâäùë àîìà בåãîìî åéáà øáãì òãåéä ïè÷ íúä ïçëùàãî àîúñî

ïè÷á éøééîã ì"ø é"ø äéä äìôúá ïéáééçå éðú÷ã àôéñ åäéîå êåðçì òéâä àìù ïè÷á éøééîã ú"øì äàøðå ù"÷ ìù ïåùàø ÷åñôå äøåú
ïéðò ìëá íéøåèôù íéãáòå íéùðã àéîåã íéðè÷ åäì ååä àì ïë íàã àøéäð àìå äìôúá åáééçì åäì ååä àì òéâä àì éàã êåðçì òéâäù
éà÷ àôéñã ïéáééçå êåðçì òéâä àìù ïè÷á ìëä éøééà éàãåã ú"ø 'éôå åéìéôú øåîùì òãåé ïéàå òéâä àìùá àìà íéøåèô íðéà íéðè÷å

ìáà ãåçì íéãáòå íéùðàïéåù ïéàã ïåéë íéãáòå íéùð éãäá íéðè÷ àðú éàîà ë"à ú"àå êåðçì òéâä àìã ïåéë ìëå ìëî íéøåèô íéðè÷
êåðçì åòéâä àìù íéðè÷å íéãáòå íéùð ãçé úåðùì àðúä êøã ïëã ì"éå úéùéøôãë טåîë גäëåñî íéøåèô íéðè÷å íéãáòå íéùð(.çë óã äëåñ):

äìôúá

‡ÔÈ‡ ‡ÓÈÏ È‡Ó‡  ‰ÂˆÓ ˙ÓÏ ‡Â‰ ‡ÓËÓ Ï·‡
È‡˘ ' ‰ „‚Ï  ‰ˆÚ ÔÈ‡Â ‰Â·˙  ÔÈ‡Â ‰ÓÎÁ

‰ÈÓ ¯Ó‚ÈÏÂ  Â˙ÂÁ‡ÏÂ ·È˙Î„ Ì˙‰(à Ï‡Â  ·˘
È‡Ó ÈÈ·‡Ï ‡ÙÙ ·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ :È‡˘ ‰˘Ú˙
È‡ÓÂ ‡ÒÈ  Â‰Ï ˘ÈÁ¯˙‡„ ÌÈÂ˘‡¯ ‡˘

‡ÒÈ  ÔÏ ˘ÈÁ¯˙Ó ‡Ï„ Ô‡ ‡˘(á ÌÂ˘Ó  È‡
 ‰Â‰ ÔÈ˜ÈÊ· ÈÈÂ˙ ÈÏÂÎ ‰„Â‰È ·¯„ È˘· ÈÈÂ˙
ÈËÓ ‰Â‰ ÈÎÂ  È¯„Ò ‡˙È˘  ÔÈ˙Ó ‡˜  Ô‡Â

ÔÈˆ˜ÂÚ· ‰„Â‰È ·¯(â ̃ ¯È ˙˘·ÂÎ˘ ‰˘‡‰
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התפלין. çéôéומן àìù åôåâ øåîùì òãåé åðéà ïè÷ íúñã íåùî

:ïäá.בתפלה óàוחייבין äåð÷úå àéä ïðáøãîå àéä éîçø äìôúã
:íéðè÷ êåðçìå íéùðì.המזון ובברכת úåöîובמזוזה äæåæî

:àèéùô êéøô àøîâáå àîøâ ïîæä àìù äùò.המזון ברכת
:ïðáøã åà àúééøåàã äì éòá àøîâá

'Ó‚ תפלין נקיש דתימא מהו
íúáúëåלמזוזה. íúøù÷å áéúëã(י

ïéìéôú óà úåáééç íéùð äæåæî äî
éëä :ïì òîùî÷ úåáééç íéùð

ïðéñøâ.נינהו דרחמי ñøâתפלה àìå
:àéä àúééøåàã åàì àäã àèéùô

תורה. לתלמוד מזוזה  áéúëãנקיש
(àé íéøáã)íëéðá úà íúåà íúãîìå

äøåú ãåîìú äî íúáúëå äéì êéîñå
ïîæä ïéàã â"òàå úåøåèô íéùð
úà áéúëã åäðéøèô àðîçø àîøâ

íëéúåðá àìå íëéðá(כíéùð äæåæî óà
áéúëã úåáééç íéùðã ì"î÷ úåøåèô

íëéîé åáøé ïòîì(לéùð ééç åòá éøáâ
ééç åòá àì(מ:äéîúá היום קדוש

הוא. גרמא שהזמן úàמ"ע øåëæ
åùã÷ì úáùä íåé(ë úåîù)åäøëæ

ïééä ìò(בשמירה.:נäùòú àìã
äëàìî(íù): איתנהו נשי והני

ïðúã(.èëבשמירה. óã ïéùåã÷)ìë
àîøâ ïîæäù ïéá äùòú àì úåöî
úåáééç íéùð àîøâ ïîæä ïéàù ïéá
íéùðåò ìëì ùéàì äùà áåúëä äåùäã

:äøåúáù המזון בברכת נשים
úòáùåדאורייתא. úìëàå áéúëã
(ç íéøáã)ïéàù äùò úåöî äéì äåäå

:àîøâ ïîæä.דרבנן áéúëãאו
êì ïúð øùà äáåèä õøàä ìò(íù)

÷ìçúäì úåá÷ðì äðúð àì õøàäå(ס.
íäéáà ÷ìç ãçôìö úåðá íåùî éàå

íéøöî éàöåéî äéäù åìèðã íä(ע:
ïåæîäמברך.÷ïè:בן. úëøá

:êøáì òãåé åéáà ïéà íà åéáàì
דרבנן. î"øìשיעורא úéæë ïåâë

äãåäé éáøì äöéáëå(פàúééøåàãîã
ùå úìëàåáéúë úëøáå úòá(צìáà

àìà áééçî àì éàä éë øåòéùá
ïðáøã ïè÷ éúà êëìäå ïðáøãî

:ìåãâ ÷éôîå.כביצה עד כזית עד
äãåäé 'øì äöéáë ãò î"øì úéæë ãò

ïðúã(.äî óã ïî÷ì)ïéðîæî äîë ãò
øîåà äãåäé 'ø úéæë ãò øîåà î"ø

:äöéáë ãò'È˙Ó.קרי בעל
äìéáè ï÷úù êìéàå àøæò úð÷úî
'éøîàãë äøåúá ÷åñòì ïééø÷ éìòáì

äáåøî ÷øôá ÷"áá(:áô óã):
ïîæמהרהר. òéâîùë åáìá ù"÷
:àø÷îä.מברך åìéôàואינו
:øåäøäá.לאחריה ולא לפניה לא

áééçî àúééøåàãî åàì úåëøáã ïåéë
:ïðáø åäåëøöà àì מברך המזון ועל

àåä:לאחריו. àúééøåàã àáåéçã
לפניו. מברך àúééøåàãואינו åàìã

:àåä.'וכו אומר יהודה îâá'רבי
:äì ùøôî'Ó‚.דמי כדבור

åúáåç éãé àöåé éîð íãà ìëå
:øåäøäá.מהרהר ìéòåî:למה äî

בסיני. äùàîכדאשכחן ïùéøôäù
äùà ìà åùâú ìà áéúëã)úåîù

(èéàøæò êîñ åæ äùéøô ìòå .
íãå÷ ïééø÷ éìòáì äìéáè ï÷úì

áéúëã äøåúá å÷ñòéù(ã íéøáã)
íåé äéì êéîñå êéðáì íúòãåäå
áøåçá êéäìà 'ä éðôì úãîò øùà

ïé÷øôá ïî÷ì ïðéøîàãë(:àë óã):
àìà

 äìôúá äçéùà íéøäöå  ø÷áå áøò áéúëã  ïåéë àèéùô
éîçøã ì" î÷  éåä  àîøâ  ïîæäù äùò úåöîë  äîäàå

. åäðéðò"î éàîå àéä ïðáøã äìôú éøäù äéì ñéøâ àì é"ùøå
éàäî úåøåèô íéùðå ïðáøã ììä àäã áùééì ùé î"îå .äéá éëééù

àåä àîøâ ïîæäù äùò úåöîã àîòè
äëåñá ïðéøîàãë(.çì óã)äéäù éî

äðåò åúåà ïéø÷î ïè÷ åà äùàå ãáò
ïéàã íéøîåà íäù äî ïäéøçà
íäù ïåéë ïúàéø÷î øåèô òîåùä

íéøåèô א: úéà úëøáá éñøâã
.àèéùô ïåæîäáéúëã ïåéë éðùîå

ìåëàì øùá áøòá íëì 'ä úúá
ïîæäù ò"îë òåáùì ø÷áá íçìå

:ì"î÷ àåä àîøâ íéùð úëøáá
. ïðáøã åà  àúééøåàã ïåæîä ב'éô

éáééçî àìã êúòã à÷ìñã ñøèðå÷ä
õøàä ìò áéúëã íåùî àúééøåàãî
õøàá ÷ìç åìèð àì íéùðå äáåèä
íäéáà ÷ìç ãçôìö úåðá åìèðù äîå
éòáú éîð íéåìå íéðäë äîéúå .åìèð
àì ë"àå õøàá ÷ìç åìèð àì éøäù
úëøáá ïúáåç éãé íéøçà åàéöåé
áéúëã íåùî àîòèã ì"é àìà ïåæîä
ìòå åðøùáá úîúçù êúéøá ìò
àì åäðúéì íéùðå åðúãîìù êúøåú
ïî÷ì ïðéøîàå äøåúá àìå úéøáá

(.èî óã)äøåúå úéøá øîà àìù éî
åúáåç éãé àöé àì ïåæîä úëøáá
åöî àìã ïåéë äéì àéòáî à÷ àúùäå
àìà ååä àì äøåúå úéøá øîéîì
åäá êééù àìã ïåéë àîìã åà ïðáøãî
éøééî ïî÷ìã àäå àúééøåàã øéôù éåä
:äøåúå úéøáá éëééùã íéùðàá

ìòá êøáî  åðéàå åáìá øäøäî éø÷
. äéøçàì  àìå  äéðôì  àì

'îâá òîùîãë øåäøäá åìéôà 'éô א ג

ù"÷á éôè àðéøùã àîòè åðééäå
àúééøåàã ù"÷ã íåùî úåëøáî

ïðáøã úåëøáå דù"÷ ã"îì 'éôàå
úàéöé øéëæäã àëéä åðééä ïðáøã
øéëæä àìù ïéúéðúî ìáà íéøöî
øîåì åì åøéúä àìù íéøöî úàéöé
úîàå àúééøåàã ù"÷ éåäå áéöéå úîà
úàéöé øéëæä éøäù ïðáøã áéöéå
ï÷úð úåù÷äì ïéàå ù"÷á íéøöî
ù"÷ àîéì àìå áéöéå úîà àîéìã
éîð äéá úéàã ù"÷ àîéìã óéãò àäã

:íéîù úåëìî àéöåé. åéúôùá
àåäù ô"òà øåäøä äéì úéøùã ïåéë
ïë åîë ù"÷ éãé úàöì ïéðòì øåáãë
÷ñåò éø÷îã ïéðòì øåáã éø÷î
ô"òà øäøäì äéì úéøùãîå äøåúá
:øåáã íâ åì øéúú éø÷ ìòá àåäù

 ïçëùàãë. éðéñáùåøéô
øåáãëã â"ò óà
éîã øåáãë åàì î"î àöéù ïéðòì éîã

øäøäì øåñà éø÷ ìòá àäéù ïéðòì ב ה

åéäå øåáã íù äéäã éðéñá ïçëùàãë
ìåáèì ïéëéøö וïé÷úåù åéäù ô"òàå

äðåòë òîåù[:çì äëåñ]:
 áøå. éîã  øåáãë åàì  øîà àãñç

àãñç áøë äëìäã ùøéô ç"ø
øæòìà éáøå àãà áø éöøúãî
éîéé÷ äéúåë äéðéî òîù äéúìîì
øåäøäá òîù úàéø÷á àöé àìå ג:

éøäå

‡ ÔÈ·ÈÈÁÂ ÔÈÏÙ˙‰  ÔÓÂ·‰ÏÙ˙·‚ ‰ÊÂÊÓ·Â
„:ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯··Â'Ó‚ ̇ ÂˆÓ ‡ËÈ˘Ù ˘"˜

‡Â‰ ‡Ó¯‚  ÔÓÊ‰˘ ‰˘Ú(à ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ÏÎÂ
 ‡ÓÈ˙„  Â‰Ó ˙Â¯ÂËÙ ÌÈ˘ ‡Ó¯‚ ÔÓÊ‰˘
ÔÓÂ :Ï"Ó˜ ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ  ‰· ˙È‡Â ÏÈ‡Â‰

: ÔÈÏÙ˙‰$˘˜˙‡Â ÏÈ‡Â‰ ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó ‡ËÈ˘Ù
ÈÓÁ¯„ :‰ÏÙ˙· ÔÈ·ÈÈÁÂ :Ï"Ó˜ ‰ÊÂÊÓÏ

 Â‰È(א)‰·  ·È˙ÎÂ  ÏÈ‡Â‰ ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó1 ·¯Ú
ÈÓ„  ‡Ó¯‚ ÔÓÊ‰˘ ‰˘Ú ˙ÂˆÓÎ ÌÈ¯‰ˆÂ ¯˜·Â

:‰ÊÂÊÓ·Â :Ï"Ó˜$ ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó ‡ËÈ˘Ù
:ÔÏ ÚÓ˘Ó˜ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙Ï ˘˜˙‡Â ÏÈ‡Â‰

:ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯··Â$ ÏÈ‡Â‰ ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó ‡ËÈ˘Ù
 ·È˙ÎÂ2 ÏÎ‡Ï ¯˘·  ·¯Ú· ÌÎÏ '‰ ˙˙·

ÔÓÊ‰˘ ‰˘Ú ˙ÂˆÓÎ Ú·˘Ï ¯˜·· ÌÁÏÂ
:Ï"Ó˜ ÈÓ„ ‡Ó¯‚(á ‰·‰‡ ¯· ‡„‡ ·¯  ̄ Ó‡

‰È‡Ó‡ ‰¯Â˙ ¯·„ ÌÂÈ‰ ˘Â„˜· ˙Â·ÈÈÁ ÌÈ˘
 ̇ ÂˆÓ ÏÎÂ ‡Â‰ ‡Ó¯‚  ÔÓÊ‰˘ ‰˘Ú  ̇ ÂˆÓ
ÈÈ·‡ ¯Ó‡ ˙Â¯ÂËÙ ÌÈ˘ ‡Ó¯‚ ÔÓÊ‰˘ ‰˘Ú
 „ÂÚÂ ¯Ó‡˜ ‰¯Â˙  ̄ ·„ ‡‰Â ‡·¯ Ï"‡ Ô·¯„Ó
 ̄ Ó‡ ‡Ï‡ Ô·¯„Ó Â‰È·ÈÈÁ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ÏÎ

‡¯˜ ¯Ó‡ ‡·¯3 ̄ ÂÎÊ4˘ÂÂ˘È˘ ÏÎ ¯ÂÓ
 ÏÈ‡Â‰ È˘ È‰Â ‰¯ÈÎÊ· Â˘È ‰¯ÈÓ˘·
 ‡È·¯ Ï"‡ ‰¯ÈÎÊ·  Â‰˙È‡ ‰¯ÈÓ˘· Â‰˙È‡Â

‡·¯Ï$ÌÈ˘ÂÂ‡ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯··
È„È ÌÈ·¯  È˜ÂÙ‡Ï ‰ÈÓ ‡˜Ù È‡ÓÏ  Ô·¯„
È˙‡ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ (‡ÓÏ˘·) ˙¯Ó‡  È‡  Ô˙·ÂÁ

‡˙ÈÈ¯Â‡„ ˜ÈÙÓÂ ‡˙ÈÈ¯Â‡„(â ̇ ¯Ó‡ ( È‡ ‡Ï‡)
 ̄ ·„· ·ÈÈÂÁÓ ÂÈ‡˘  ÈÂ‰  Ô·¯„(ãÊÂÈ‡˘ ÏÎÂ

È„È ÌÈ·¯‰ ˙‡ ‡ÈˆÂÓ  ÂÈ‡  ̄ ·„· ·ÈÈÂÁÓ
˘"˙ È‡Ó Ô˙·ÂÁ(äÂ¯Ó‡ ˙Ó‡·(åÁ Í¯·Ó Ô·

 ̇ Î¯·Ó ‰˘‡Â  Â·¯Ï Í¯·Ó „·ÚÂ  ÂÈ·‡Ï
 Ì„‡Ï ‰¯‡Ó ‡·˙ ÌÈÓÎÁ  Â¯Ó‡ Ï·‡ ‰ÏÚ·Ï
 ‡ÓÏ˘· ˙¯Ó‡ È‡  ÂÏ ÔÈÎ¯·Ó ÂÈ·Â  Â˙˘‡˘
 ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ˜ÈÙÓÂ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ È˙‡ ‡˙ÈÈ¯Â‡„
 ̃ ÈÙÓÂ  Ô·¯„ È˙‡ Ô·¯„ ˙¯Ó‡  È‡ ‡Ï‡

‡˙ÈÈ¯Â‡„$ ‡Â‰ ‡·ÂÈÁ  ̄ · ÔË˜ ÍÈÓÚËÏÂ
 ÔÈ˜ÒÚ È‡Ó· ‡Î‰ ‡Ï‡Ë ‡¯ÂÚÈ˘  ÏÎ‡˘ ÔÂ‚Î

 Ô·¯„$ ·¯ ˘¯„ :Ô·¯„ ˜ÈÙÓÂ  Ô·¯„  È˙‡„
ÔÈÓÊÂ  ÈÓ‡ '¯„ ‰ÈÓ˘Ó  ‰Ï ¯Ó‡ ÔÈÓÊ ‡¯ÈÂÚ
 ̇ ¯˘‰ ÈÎ‡ÏÓ  Â¯Ó‡ ÈÒ‡ '¯„ ‰ÈÓ˘Ó ‰Ï ¯Ó‡

 Í˙¯Â˙·  ·Â˙Î Ú"˘·¯ ‰" ·˜‰  ÈÙÏ5 ̄ ˘‡
 ‡˘Â  ‰˙‡ ‡Ï‰Â  „Á˘ Á˜È ‡ÏÂ ÌÈÙ  ‡˘È ‡Ï

·È˙Î„ Ï‡¯˘ÈÏ ÌÈÙ6 ÍÈÏ‡ ÂÈÙ '‰ ‡˘È
 Ï‡¯˘ÈÏ ÌÈÙ ‡˘‡ ‡Ï  ÈÎÂ Ì‰Ï ¯Ó‡

‰¯Â˙· Ì‰Ï È˙·˙Î˘7 ̇ Ú·˘Â ˙ÏÎ‡Â
[ÏÚ] ÌÈ˜„˜„Ó Ì‰Â ÍÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ ˙Î¯·Â

ÌÓˆÚ(æ:‰ˆÈ·Î  „ÚÂ ˙ÈÊÎ „Ú'È˙Ó ÏÚ·
 ‡ÏÂ ‰ÈÙÏ ‡Ï Í¯·Ó  ÂÈ‡Â Â·Ï·  ̄ ‰¯‰Ó È¯˜
ÂÈ‡Â ÂÈ¯Á‡Ï Í¯·Ó ÔÂÊÓ‰  ÏÚÂ ‰È¯Á‡Ï

 ̄ ÓÂ‡ ‰„Â‰È  È·¯  ÂÈÙÏ Í¯·ÓÈ Ì‰ÈÙÏ Í¯·Ó
:Ì‰È¯Á‡ÏÂ'Ó‚‡È·¯ ¯Ó‡$ ̇ ¯ÓÂ‡ ˙‡Ê

ÎÂ‡Ï Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ  È‡„ ÈÓ„ ¯Â·„Î ¯Â‰¯‰
 ̄ Â‰¯‰ È‡Ó ‡Ï‡ ¯‰¯‰Ó ‰ÓÏ  ÈÓ„ ¯Â·„Î

 ÂÈ˙Ù˘· ‡ÈˆÂÈ  ÈÓ„ ¯Â·„Î(çÈÈÒ·  ÔÁÎ˘‡„Î
¯Ó‡ ‡„ÒÁ ·¯Â(èÏ ̄ Â‰¯‰ Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ È‡„  ÈÓ„ ¯Â·„Î Â‡Ï  ̄ Â‰¯‰

 ̄ ‰¯‰Ó ‰ÓÏ ÈÓ„ ¯Â·„Î  Â‡Ï  ̄ Â‰¯‰ È‡Ó ‡Ï‡ ÂÈ˙Ù˘· ‡ÈˆÂÈ ÈÓ„ ¯Â·„Î
 ÏË·Â ·˘ÂÈ ‡Â‰Â Â· ÔÈ˜ÒÂÚ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ Â‰È ‡Ï˘ È„Î ¯ÊÚÏ‡ È·¯ ¯Ó‡

‡È¯Á‡ ‡˜¯Ù· ÒÂ¯‚Â(ב)Â·  ÔÈ˜ÒÂÚ ¯Â·ˆ‰˘ ¯·„· ‰·‰‡  ̄ · ‡„‡ ·¯ ¯Ó‡
 È¯‰Â

 Ò"˘‰  ̇ ¯ÂÒÓ

[ð"ùå],א) .èë ïéùåã÷(בúåòåáù]
,[ù"ò :ë óã(ג,[éàå ì"ö](דä"ø

,.èë óã(הä"ô àúôñåú .çì äëåñ
,ç"éä(וä"ã .åè ìéòì 'ñåú 'éò]

,[äãåäé 'øå(זà"øâä øåàáá 'éò]
,[äæá ÷åúîå àìôð øåàá è áë éìùî

àì,ח) à"ð(טúáù,.ð÷ óã
å],י) íéøáã](כ,[:èë ïéùåãé÷]
àé],ל) íéøáã](מ,[.ãì ïéùåãé÷]
÷å.],נ) íéçñô](סùéø éøôñ]

,[ñçðô(ע,[:æè÷ á"á](פïî÷ì]
,[.äî(צ,[ç íéøáã]

 ËÙ˘Ó  ÔÈÚ
 ‰ÂˆÓ ¯

ÊÎ‡ïéìéôú úåëìäî ã"ô 'ééî
áë ïéùò âîñ âé äëìä
:â óéòñ çì ïîéñ ç"åà ò"ùåè

ÁÎ·äìôú 'ìäî à"ô 'ééî
á äëìäé 'ìä å"ôå]âîñ [

å÷ ïîéñ ç"åà ò"ùåè èé ïéùò
:á óéòñ

ËÎ‚äæåæî 'åëìäî ä"ô 'ééî
âë ïéùò âîñ é äëìä
:â óéòñ àöø ïîéñ ã"åé ò"ùåè

Ï„úåëøá úåëìäî ä"ô 'ééî
æë ïéùò âîñ à äëìä
à óéòñ åô÷ ïîéñ ç"åà ò"ùåè

:á
‡Ï‰â"ò 'ìäî á"éô 'ééî

èë ïéùò âîñ â äëìä
óéòñ àòø ïîéñ ç"åà ò"ùåè
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ברכות דף כ  יום חמישי כז טבת תש"פ 

'לאחותו' אינו מטמא, אבל מטמא הוא למת מצוה, שהוא כבוד הבריות, וכשנטמא שוב 
אינו יכול לשחוט את פסחו. 

אמאי? לימא 'אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה''. וכיצד כבוד הבריות דוחה איסור 
דאורייתא. 

דחיית הקושיא: במת מצוה הוא דין מיוחד שהתורה אמרה שכבוד הבריות ידחה טומאה 
שאני התם, דכתיב 'ולאחותו'. 

]קושיא: מדוע אין לומדים ממת מצוה לשאר דיני התורה[ וליגמר מינה? 

]תשובה:[ שב ואל תעשה שאני, שאינו עוקר דבר במעשה ידים, וכשנטמא אינו עושה 
מעשה איסור, אלא אחר כך כיון שהוא טמא אינו יכול לשחוט את הפסח ודבר תורה 

נעקר מאליו, אבל הלובש כלאים עוקרו במעשה ממש, שהוא לובשו. 

· · ·

מדוע לראשונים אירעו ניסים ולנו לא 
אמר ליה רב פפא לאביי: מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא, ומאי שנא אנן דלא 

מתרחיש לן ניסא, 

אם משום לימוד, שהם היו לומדים יותר 
אי משום תנויי, 

הלא בשנים שלנו לומדים בששה סדרים ולא רק בסדר אחד, כמו בשנים של רב יהודה 
בשני דרב יהודה כולי תנויי בנזיקין הוה, ]שלא היו גדולים בכל הש"ס אלא בסדר נזיקין[, 
ואנן קא מתנינן שיתא סדרי, ]ואנו שונים בששה סדרים[ וכי הוה מטי רב יהודה בעוקצין 
למשנה האשה שכובשת ירק בקדרה, ואמרי לה זיתים שכבשן בטרפיהן טהורים, אמר: הויות 
דרב ושמואל קא חזינא הכא, ]כלומר, כאשר רב יהודה הגיע למסכת עוקצין, אמר: טעם 
המשניות הללו קשה עלי ככל הקושיות שהיו שני רבותי מתקשין בהן בכל הגמרא[. 

ואנן קא מתנינן בעוקצין תליסר מתיבתא - בשלש עשרה פנים, כגון משנת רבי ורבי 
חייא ומשנת בר קפרא ולוי ותנא דבי שמואל. 

ואילו לרב יהודה אירעו ניסים ולנו לא 
נעל אחת לשם  הוריד  ]כאשר  הוה שליף חד מסאניה אתי מטרא  כי  יהודה  רב  ואילו 

עינוי, כלומר בעינוי קל שלו, ירד גשם[. 

ואנן קא מצערינן נפשין ומצוח קא צוחינן ולית דמשגח בן ]ואנו מצערים נפשינו וצווחים 
ואין מי שמשגיח עלינו[. 
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תשובת אביי: ראשונים מסרו נפשם על קדושת השם ולכן אירע להם ניסים 

אמר ליה אביי: קמאי ]ראשונים[ הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת השם, אנן לא מסרינן 
נפשין אקדושת השם. 

מעשה של מסירות נפש אצל הראשונים 

כי הא דרב אדא בר אהבה, חזייה לההיא כותית דהות לבישא ]ראה כותית שלובשת[ 
כרבלתא ]שם לבוש חשוב[ בשוקא, סבר דבת ישראל היא, ובגד זה לא היה ראוי לבת 

ישראל ללובשו, קם קרעיה מינה. 

לבסוף אגלאי מילתא דכותית היא – התגלה שהאשה הזו היתה כותית, והוצרך רב אדא 
בר אהבה לשלם על הבגד. שיימוה ]שמו את שווי הבגד[ בארבע מאה זוזי. 

אמר לה רב אדא בר אהבה: מה שמך? 

אמרה ליה: מתון. 

אם  זוזי שויא,  ]מלשון המתנה[, ארבע מאה  אהבה: מתון מתון  בר  אדא  רב  אמר לה 
הייתי ממתין הייתי מרוויח ארבע מאות זוז. 

· · ·

מעשה ברב גידל שהיה יושב בשערי טבילה 

רב גידל הוה רגיל דהוה קא אזיל ויתיב אשערי דטבילה ]שהיה הולך ויושב בשערי בית 
הטבילה[. 

אמר להו לבנות ישראל: הכי טבילו והכי טבילו ]כך תטבלו וכך תטבלו, שהורה להם 
הלכות באופן הטבילה[. 

אמרי ליה רבנן: לא קא מסתפי מר ]לא מפחד כבודו[ מיצר הרע. 

אמר להו רב גידל: דמיין באפאי כי קאקי חיורי ]דומים הם בפני כמו אווזים לבנים[. 

מעשה ברבי יוחנן שהיה יושב בשערי טבילה 

רבי יוחנן הוה רגיל דהוה קא אזיל ויתיב אשערי דטבילה. 

אמר: כי סלקן ]כאשר עולות[ בנות ישראל ואתיין ]ובאות[ מטבילה, מסתכלן בי ]יסתכלו 
בי[, ונהוי להו זרעא דשפירי כוותי ]ויהיה להם ילדים יפים כמוני[ שרבי יוחנן היה יפה 

תואר מאד. 

אמרי ליה רבנן: לא קא מסתפי מר מעינא בישא ]לא מפחד כבודו מעין רעה[? 

אמר להו: אנא מזרעא דיוסף קא אתינא דלא שלטא ביה עינא בישא ]אני בא מזרעו של 
יוסף שלא שולטת בו עין רעה[. 

]מקור א שלא שולט עין הרע בזרעו של יוסף[ דכתיב 'בן פורת יוסף בן פורת עלי עין'. 
ואמר רבי אבהו: אל תקרי 'עלי עין', אלא עולי עין – מסולקין מן העין שאינה שולטת בהם. 
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שבים  דגים  מה  הארץ',  בקרב  לרב  'וידגו  מהכא  אמר:  חנינא  ברבי  יוסי  רבי  ב[  ]מקור 
מים מכסין עליהם ואין עין הרע שולטת בהם, אף זרעו של יוסף אין עין הרע שולטת בהם. 

– שלא רצה ליהנות  ואי בעית אימא, עין שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו  ג[  ]מקןר 
מאשת אדוניו, אין עין הרע שולטת בו. 

משנה 

נשים עבדים וקטנים במצוות 
נשים ועבדים וקטנים פטורין מקריאת שמע ]עמוד ב[ ומן התפלין – נשים פטורות מפני 

שמצוות אלו הם מצוות עשה שהזמן גרמא. 

וקטן פטור מק"ש, ואף אביו אין חייב לחנכו בזה, מפני שאין האב מצוי תמיד אצל 
בנו כשמגיע זמן ק"ש. 

וכן קטן פטור מתפילין, מפני שסתם קטן אינו יודע לשמור גופו שלא יפיח בתפילין. 

וחייבין בתפלה, שהיא בקשת רחמים, וחיוב תפילה הוא מדרבנן, ורבנן תיקנו חובה 
זו גם לנשים וקטנים, ובמזוזה, ובברכת המזון, מפני שהם מצוות עשה שלא הזמן גרמא. 

גמרא 

מה החידוש שנשים פטורות מק"ש 
קריאת שמע, פשיטא? מצות עשה שהזמן גרמא הוא, וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים 

פטורות? 

מהו דתימא, הואיל ואית בה מלכות שמים הרי הם חייבות, קא משמע לן שהם פטורות. 

מה החידוש שנשים פטורות מתפילין 
ומן התפלין. 

פשיטא? 

מהו דתימא, הואיל ואתקש למזוזה, שמזוזה ותפילין כתובים זה לצד זה, שכתוב 'וקשרתם 
וכתבתם', והייתי אומר: מה מזוזה נשים חייבות אף תפילין נשים חייבות, קא משמע לן, 

שאין אומרים לימוד זה והם פטורות. 

מה החידוש שנשים חייבות בתפילה 
וחייבין בתפלה. 

דרחמי נינהו, שהיא בקשת רחמים. 

דמי, קא  גרמא  וצהרים' כמצות עשה שהזמן  ובקר  'ערב  בה  וכתיב  הואיל  מהו דתימא, 
משמע לן. 
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מה החידוש שנשים חייבות במזוזה 

ובמזוזה. 

פשיטא? 

מהו דתימא, הואיל ואתקש לתלמוד תורה, שהם סמוכים זה לזה, שכתוב ולמדתם אותם 
נשים פטורות, אף  'מה תלמוד תורה  אומרים:  והיינו  וכתבתם,  ליה  וסמיך  בניכם  את 

מזוזה נשים פטורות', קמשמע לן. 

מה החידוש שנשים חייבות בברכת המזון 

ובברכת המזון. 

פשיטא? 

'בתת ה' לכם בערב בשר לאכל ולחם בבקר לשבע', כמצות  מהו דתימא, הואיל וכתיב 
עשה שהזמן גרמא דמי, קא משמע לן. 

· · ·

חיוב נשים בקידוש 

אמר רב אדא בר אהבה: נשים חייבות בקדוש היום דבר תורה. 

אמאי? מצות עשה שהזמן גרמא הוא, וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות. 

דעת אביי: חיובן מדרבנן 

אמר אביי, מדרבנן. 

אמר ליה רבא, והא דבר תורה קאמר? 

ועוד, כל מצות עשה נחייבינהו מדרבנן? 

דעת רבא: חיובן מדאורייתא 

לעשות מלאכה[,  ]שלא  כל שישנו בשמירה  ו'שמור',  'זכור'  קרא  רבא, אמר  אלא אמר 
ישנו בזכירה. 

והני נשי, הואיל ואיתנהו ]וישנם[ בשמירה, שהם מוזהרות לא לעשות מלאכה, איתנהו 
מהפסוק  שנלמד  היום,  בקידוש  וממילא  השבת,  בזכירת  חייבות  שהם  בזכירה  ]ישנם[ 

'זכור את יום השבת לקדשו'. 

· · ·

האם נשים חייבות בברכת המזון מהתורה או מדרבנן 

הזמן  שאין  מצוה  היא  שהרי  דאורייתא,  המזון  בברכת  נשים  לרבא:  רבינא  ליה  אמר 
גרמא, או דרבנן, שכתוב 'על הארץ הטובה אשר נתן לך' והארץ לא התחלקה לנקבות. 
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נפקא מינא בספק: אם יכולות להוציא אנשים שמחוייבים מהתורה 

למאי נפקא מינה, לאפוקי ]להוציא[ רבים ידי חובתן, אי אמרת )בשלמא( דאורייתא, אתי 
דאורייתא ומפיק דאורייתא, 

)אלא אי( ]ואי[ אמרת דרבנן, הוי שאינו מחוייב בדבר מהתורה, וכל שאינו מחוייב בדבר 
אינו מוציא את הרבים ידי חובתן, מאי? 

ראיה מברייתא שאשה מוציאה את בעלה 

מברך לאביו ועבד מברך לרבו ואשה מברכת לבעלה,  תא שמע, באמת אמרו בן ]קטן[ 
אבל אמרו חכמים תבא מארה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו, 

אי אמרת בשלמא אשה חייבת מדאורייתא, אתי דאורייתא ]מגיע חיוב דאורייתא של 
האשה בברכת המזון[ ומפיק דאורייתא ]ומוציא את האיש שחיובו גם מדאורייתא[, 

אלא אי אמרת שחיוב האשה הוא מדרבנן, כיצד היא מוציאה את האיש שחיובו מהתורה, 
וכי אתי דרבנן ומפיק דאורייתא? 

דחיית הראיה: שהרי בברייתא מבואר שגם קטן מוציא את אביו, אלא מדובר באיש שאכל שיעור 
מדרבנן, אבל בשיעור דאורייתא אין לנו ראיה שאשה מוציאה את בעלה 

ולטעמיך, קטן בר חיובא הוא, וכיצד מבואר בברייתא שהקטן מוציא את אביו? 

אלא הכא במאי עסקינן, כגון שאכל שיעורא דרבנן, שמהתורה אין חייב בברכת המזון 
אלא כשאכל ושבע, ומדרבנן חייב בשיעור כזית לרבי מאיר וכביצה לרבי יהודה, דאתי 
רבנן ]שבא קטן שחיובו דרבנן[ ומפיק דרבנן ]ומוציא את הגדול כשאכל שיעור שחיובו 

דרבנן[. 

שיעור ברכת המזון דאורייתא כש'שבע' מאכילתו, והשיעור דרבנן ב'כזית' או ב'כביצה' 

דרש רב עוירא: זמנין אמר לה משמיה דרבי אמי, וזמנין אמר לה משמיה דרבי אסי, 

אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם: כתוב בתורתך 'אשר לא ישא 
פנים ולא יקח שחד', והלא אתה נושא פנים לישראל, דכתיב 'ישא ה' פניו אליך'. 

אמר להם הקב"ה: וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם בתורה 'ואכלת ושבעת וברכת 
את ה' אלהיך', והם מדקדקים ]על[ עצמם עד כזית ]לרבי מאיר[ ועד כביצה ]לרבי יהודה[. 

משנה 

דעת תנא קמא: בעל קרי קורא ק"ש בהרהור, וברכות ק"ש אינו מברך ואינו מהרהר 

בעל קרי, מהרהר קריאת שמע בלבו, שעזרא תיקן שבעלי קרי יטבלו ולפני טבילתם 
לא יוציאו מפיהם דבר תורה ותפילה. ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה, שברכות ק"ש 

הם מדרבנן, ורבנן לא הצריכו בעל קרי לברך אפילו בהרהור. 
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בעל קרי מברך ברכת המזון בהרהור, ולפני האכילה אינו מברך ואינו מהרהר בברכה 
ועל המזון, מברך לאחריו ואינו מברך לפניו. 

דעת רבי יהודה: מברך לפני ואחרי 
רבי יהודה אומר: מברך לפניהם ולאחריהם ]דעת רבי יהודה תתבאר בגמרא[. 

גמרא 

רבינא: מהמשנה מוכח שהרהור כדיבור 
אמר רבינא, זאת אומרת, הרהור כדבור דמי, וכל אדם יכול לצאת ידי חובתו בהרהור, 

דאי סלקא דעתך לאו כדבור דמי, למה מהרהר? 

קושיא: אם כן מדוע להרהר מותר ולהוציא בשפתיו אסור
אלא מאי, הרהור כדבור דמי, יוציא בשפתיו? 

תירוץ: אף שהרהור כדיבור, לטמא מותר להרהר בדברי תורה ואסור להוציאם בפיו
כדאשכחן בסיני – שנאמר שם 'אל תגשו אל אשה' ועל סמך זה תיקן עזרא טבילה לבעלי 

קריין, ובסיני היה דיבור ולא הרהור, ולכן אף שהרהור כדיבור, מותר לטמא להרהר. 

רב חסדא: מהמשנה מוכח שהרהור לאו כדיבור 
ורב חסדא אמר: הרהור לאו כדבור דמי, דאי סלקא דעתך הרהור כדבור דמי יוציא בשפתיו? 

קושיא: אם הרהור לאו כדיבור, מדוע מהרהר
אלא מאי הרהור לאו כדבור דמי, למה מהרהר? 

ביאור מדוע מהרהר
אמר רבי אלעזר: כדי שלא יהו כל העולם עוסקין בו והוא יושב ובטל. 

]אם כן מדוע אינו יכול להרהר בדבר אחר[ ונגרוס בפרקא אחרינא? 

אמר רב אדא בר אהבה: בדבר שהצבור עוסקין בו. 

�
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יקצר. äëøáå:אלא äëøá ìë.שמים מלכות בה êìîדלית ïéà

â"ä :ç"é ìù úåëøáá íìåòä בה דאית לפניה המזון ברכת והרי
כו'. שמים àðéøçàמלכות àðùéì.שמים מלכות בה דלית תפלה שאני

êìîìå ïåãàì íùä úà åéìò ìá÷îù ù"÷á àúéàãë íéîù úåëìî úìá÷
ïðéñøâ àðùéì éàäìå ãçåéî והרי

מלכות  בה דלית לאחריו המזון ברכת
ø÷éòשמים  àåäù äàøð äæ ïåùìå

ïåæîä úëøáå ù"÷ àìà äéì éðùîãî
éàå ïðé÷ñò åéøçàìá éàäå àúééøåàã
úëøáá éøééà àì àä àî÷ àðùéìì
éøãäìã äéúô÷úàãá åéøçàì ïåæîä
ïåæîä úëøáå ù"÷ àìà äéåìéò àãåîìú
àëä éñøâã úéàå .'åë àúééøåàã
àìà àéä ïðáøã ù"÷ àéùå÷ ïåùìá
úëøáå íéîù úåëìî äá úéàã ù"÷
ïðáøã äìôú é÷åôàì àúééøåàã ïåæîä
éëä ñøâã ïàîì íéîù úåëìî äá ïéàå
êîå÷áå êáëùá ïî÷ì ïðéùøôî

:áéúë äøåú éøáãá.אקרא ה' שם כי
øîà äøéù éøáãá çåúôì äùî àáùë
íúàå äìçú êøáà éðà ìàøùéì íäì
àø÷à 'ä íù éë ïîà éøçà åðò
ïîàá åðéäìàì ìãåâ åáä íúà äëøáá

àîåé úëñîá äì éùøôî éëä(.æì óã):
לפניו. טעון àìù$שאינו øîåìë

:åéðôì êøáì ùøåôî àø÷î åì åðéöî
לאחריו. úòáùåטעון úìëàå áéúëãë

:úëøáå.לפניה שטעונה תורה
:ïøîàãë.למפרך åäééåøúáאיכא

ïåæîä ïî äøåú ãåîìì àá äúàùë
äðäð ïëù ïåæîì äî êøôîì àëéà
äøåúä ïî ïåæî ãåîìì àá äúàùëå
ééç ïëù äøåúì äî êøôîì àëéà

:àáä íìåòä.דרבנן ïî÷ìק"ש
:äì êéøô.היא דאורייתא ויציב אמת

àáåéçã íéøöî úàéöé äá øéëæîù
úà øëæú ïòîì áéúëã àéä àúééøåàã

íéøöî õøàî êúàö íåé(æè íéøáã):
תרתי. בה úåëìîåדאית íéøöî úàéöé

:íéîù.ק"ש וקורא ÷"ùחוזר øáñ÷
:àéä àúééøåàã אדם שיתפלל ולואי

היום. äëìäכל ÷ñô úåìåãâ úåëìäá
ìàåîùë äëìäå ÷ôñá ïðçåé éáøë

:ììôúä éàãåá.שיגמרו úàמהו
äëøáä òöîàá øëæð íà äëøáä

:äòèù úåëøáä ïî úçàá.ויחיד יחיד
çëùùëå ãéçé äéä äìçú ììôúäùë
:ãéçéá äéä ììôúäì ìéçúäå ììôúäù

åà

 éøäå.'åë øåáöäù øáãã äìôúéà÷ã ù"÷ã àáá ÷áù éàîà ú"àå
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.ÏÏÙ˙ÓÂ ¯ÊÂÁ ÂÈ‡ ÏÏÙ˙‰ ‡Ï ˜ÙÒ ÏÏÙ˙‰ ˜ÙÒ ˘"˜ ‡¯Â˜Â ¯ÊÂÁ ‡¯˜ ‡Ï ˜ÙÒ ˘"˜ ‡¯˜ ˜ÙÒ ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡ '¯Â
Ì· ˙¯·„Â ÔÈÂ˘ Â‰ÏÂÎ ‰"·Â ˘"· 'ÈÙ‡ ,‰ÈÏ È˘¯„ ˘"˜· Ì· ˙¯·„Â ‡¯˜ È‡‰ Ô·¯ Â‰ÏÂÎ ‡‰„ ¯ÊÚÏ‡ '¯Î Ï"ÈÈ˜Â
,Ï‡ÂÓ˘· ÔÈÁ‚˘Ó ‡Ï ‰È˙ÂÂÎ ‡ÓÈ˜ È‰„ ÔÂÈÎ ,‡Â‰ „ÈÓÏ˙Î Ï‡ÂÓ˘ È·‚Ï ¯ÊÚÏ‡ È·¯„ ‚"Ú‡ ÍÎÏ‰ ,‰ÈÏ È˘¯„ ˘"˜·
‰ÏÙ˙ È‡„Â„ ,ÏÏÙ˙ÓÂ ¯ÊÂÁ ÂÈ‡ ÏÏÙ˙‰ ‡Ï ˜ÙÒ ÏÏÙ˙‰ ˜ÙÒ Ï·‡ .‡¯Â˜Â ¯ÊÂÁ ‡¯˜ ‡Ï ˜ÙÒ ˘"˜ ‡¯˜ ˜ÙÒ ‡Ï‡

.Ô·¯„Ó'¯Â‚ÈÏÙ ‡Ï ,‰È·¯ ÔÁÂÈ '¯„ ‚"Ú‡„ Ï"ÈÈ˜ ¯ÊÚÏ‡ '¯Î ÈÓ ‡‰· .ÂÏÎ ÌÂÈ‰ ÏÎ Ì„‡ ÏÏÙ˙È˘ È‡ÂÏÂ ¯Ó‡ ÔÁÂÈ
ÌÂÈ‰ ÏÎ ÏÏÙ˙È˘ È‡ÂÏÂ ‡Ï‡ ,ÏÏÙ˙ÓÂ ¯ÊÂÁ ¯Ó‡Â ‰È„‰· ‰ÈÏÚÂÈ˙Â·¯Ó ÂÏ·˜Â .¯·Ú ‡Ï ‰˘Ú ‡Ï Ì‡˘ ÏÏÎÓ ,¯Ó‡˜

‰Î‡ÏÓ ˙Â˘ÚÏ Â‚‰˘ ÌÂ˜Ó ÔÈÚ· ÌÈÁÒÙ· ÔÁÎ˘‡„ÎÂ ,„·Ï ˙È·¯Ú ˙ÏÙ˙· ÔÁÂÈ '¯„ ‡‰Ï ‰Ï ÈÓ˜ÂÓ ÌÈÓÎÁ ÂÈ‰˘
ÂÏ˘ ˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ·Â ÌÈ¯ÂÙÎ ÌÂÈ· ˙ÂÓÈÏ˘Ó˘ Í¯„Î ˙ÂÓÈÏ˘ÓÂ Â· ˙ÂÚ˙Ó ˙Â˜ÈÓÂ ˙Â¯·ÂÚ ‡·¯ ˘¯„ ,'ÂÎÂ ·‡· ‰Ú˘˙·

'¯„ ‰ÈÓ˘Ó Â¯Ó‡ ÔÎÂ .¯ÂÒ‡
'¯ ¯Ó‡ ÈÓÂ ÔÈ˘˜ÓÂ ,ÔÁÂÈ
ÔÁÂÈ '¯ ¯Ó‡ ‡‰Â ÈÎ‰ ÔÁÂÈ
¯Â·ˆ ˙ÈÚ˙Î ÂÈ‡ ·‡· ‰Ú˘˙
ÂÈ‡ È‡Ó ‡Ï‡ „Ú 'ÂÎÂ (˜¯)
ÔÁÂÈ '¯ ¯Ó‡˜„ ¯Â·ˆ ˙ÈÚ˙Î
ÂÈ‡ ¯ÓÂÏÎ ,‰ÏÈÚ ˙ÏÙ˙Ï
.‰ÏÈÚ ˙ÏÙ˙ ·‡· 'Ë· ÏÏÙ˙Ó
'¯ ¯Ó‡ ‡‰Â ÈÈ‡ ÔÈ˘˜ÓÂ
ÏÎ Ì„‡ ÏÏÙ˙È˘ È‡ÂÏÂ ÔÁÂÈ
˙Â˘¯ Ì˙‰ ÔÈ˘ÓÂ ,ÂÏÎ ÌÂÈ‰
˙ÈÚ˙„ ‰ÏÈÚ ˙ÏÙ˙· ‡Î‰
·‡· ‰Ú˘˙ ‰Ê·Â ,‰·ÂÁ ¯Â·ˆ
'ÈÙ‡ ‰‰ .¯Â·ˆ ˙ÈÚ˙Î ‰È‡
,·"Ë· ‰˙Â‡ ÂÁ„ ‰ÏÈÚ ˙ÏÙ˙
˙ÏÙ˙Â ˙È¯Á˘ ˙ÏÙ˙ Î"˘ÎÂ
'¯Ù Ï"·È¯ ¯Ó‡„ ,‰ÁÓ‰
ÌÈ„ÈÓ˙ „‚Î ¯Á˘‰ ˙ÏÙ˙
ÈÎ‰Â ‰È˙ÂÂÎ ‡È˙Â ÌÂ˜˙
‡Ï„ Ì˘ÎÂ .‡˙˙ÚÓ˘ ‡˜ÏÒ
ÔÈ„ÈÓ˙ È˘Ó ¯˙ÂÈ ÔÈ·È¯˜Ó
ÌÂ˘Ó ¯·ÂÚ ·È¯˜È Ì‡Â ,ÌÂÈ·
Ì„‡ ÔÈ‡ ÍÎ ,ÛÈÒÂ˙ Ï·
˙ÂÏÙ˙ È˙˘Ó ¯˙ÂÈ ÏÏÙ˙Ó
ÌÂ˘Ó ¯·ÂÚ ÏÏÙ˙È Ì‡Â ,ÌÂÈ·
‡‰ ˙È·¯Ú ˙ÏÙ˙Â .ÛÈÒÂ˙ Ï·
‚"Ú‡Â .˙Â˘¯ ¯Ó‡„ ·¯Î Ï"ÈÈ˜
‰Â‰„ ÔÈÁÎ˘‡ ˙Â˘¯ ‡È‰„
·¯Ú ·È˙Î „Â„· ,‰ÈÏ ÈÏˆÓ
,‰ÓÈ‰‡Â ‰ÁÈ˘‡ ÌÈ¯‰ˆÂ ¯˜·Â
‡˙Ï˙ ÔÈÓÊ ·È˙Î Ï‡È„·Â
È‰ÂÎ¯· ÏÚ Í¯· ‡Â‰ ‡ÓÂÈ·
˙Ó˜ÂÓ È‡ 'ÈÙ‡Â .'Â‚Â ÈÏˆÓÂ
‚ÈÏÙ„ ÔÁÂÈ '¯„ ‡‰Ï ‰Ï
ÔÁÎ˘‡ ‡‰ ,¯ÊÚÏ‡ '¯ ÏÚ
ÏÂÎÈ ‡È˙„ ,‰È˙ÂÂÎ ‡È˙
,ÂÏÂÎ ÌÂÈ‰ ÏÎ Ì„‡ ÏÏÙ˙È
ÔÈÓÊÂ Ï‡È„ È"Ú ˘¯ÂÙÓ ¯·Î
ÔÏ ‡ÓÈÈ˜Â .'ÂÎÂ ‡ÓÂÈ· ‡˙Ï˙
È„„‰‡ Ô·¯ È‚ÈÏÙ„ ÈÎÈ‰ ÏÎ„
‡˙ÎÏ‰ ,Â‰ÈÈÈÓ „ÁÎ ‡È˙Â
È„‰· „ÈÓÏ˙ 'ÈÙ‡Â ,‰È˙ÂÂÎ
ÈÏÈÓ È‰ ¯Ó‡˙ Ì‡Â .‰È·¯
‰ÏÙ˙ Ï·‡ ,‰·ÂÁ Ï˘ ‰ÏÙ˙
˙ÏÙ˙ ‡‰ ,È¯˘ ˙Â˘¯ Ï˘
‡È„‰·Â ˙Â˘¯ ‡È‰˘ ˙È·¯Ú
˙ÈÏ„ ÏÏÎÓ ,‡˙Ï˙ ·È˘Á ‡˜
¯· ˙Â˘¯ ‡ÏÂ ‰·ÂÁ ‡Ï ÔÏ
·¯ È˙˜„Ó „ÂÚÂ .˙Ï˙ È‰Ó
‰È‰ Ï‡ÂÓ˘„ ‰ÈÓ˘Ó ‰„Â‰È
ÏÏÙ˙‰˘ ¯ÎÊÂ ‰ÏÙ˙· „ÓÂÚ
,‰Î¯· ÚˆÓ‡· 'ÈÙ‡ ˜ÒÂÙ
‡˙ÚÓ˘„ ‡È‚ÂÒ ÈÎ‰„ Ó"˘
‡˙¯È˙È ‡˙ÂÏˆ ÈÈÂÏˆÏ ÔÏ ˙ÈÏ„
,ÛÈÒÂ˙ Ï· ÌÂ˘Ó ¯·Ú ‡˜„
‡‰‡ ‚ÈÏÙ„ Ô‡Ó ‡ÎÈÏ ‡‰„
ÔÈ¯Ó‡ ‡„ ÔÂ‚Î ÏÚÂ ,Ï‡ÂÓ˘„
Ó"‰Â .ÂÈÚÓ „ÓÏ‰ ¯·„
‡ÓÈÈ˜ ¯Â·ˆ ˙ÏÙ˙„ ¯Â·ˆ·
˙Â˘¯ ÔÏ ˙ÈÏ„ ÔÈ„ÈÓ˙ ÌÂ˜Ó·
Ï·‡ ,[ÌÈ„ÈÓ˙‰ ÂÓÎ] ÈÙÂÒÂ‡Ï
˙ÏÙ˙ ÈÈÂÏˆÏ ÈÚ· È‡ „ÈÁÈ
‰ÁÓ‰ ˙ÏÙ˙ Ì„Â˜ ˙Â˘¯
„ÈÒÙÓ ÂÈ‡ ÌÈÂÁ˙ ÔÂ‚Î
‰·„ ˙ÏÂÚ ·È¯˜Ó „ÈÁÈ‰˘

˙ ÏÏÙ˙Ó ÍÎ]„ÂÚÂ .[‰·„ ˙ÏÙ
¯Ó‡„ Ï‡ÂÓ˘„ ‰ÚÂÓ˘‰ ˙‡Ê
Ò"Î‰È·ÏÒÎÂ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙‰
ÏÂÎÈ Ì‡ ÔÈÏÏÙ˙Ó ¯Â·ˆ ‡ˆÓÂ
ÏÏÙ˙È ‰ÏÙ˙· ¯·„ ˘„ÁÏ
È‡„ ,ÏÏÙ˙È Ï‡ Â‡Ï Ì‡Â]
‰È˙Ú„· ÌÈ˜ÂÓÂ ‰· ˘„ÁÓ
Ì‡ „ÈÓ˙· 'ÈÙ‡ ÔÎ˘ ,ÏÏÙ˙‰Ï ¯Â·ˆ· ÂÏÈÙ‡ ÂÏ ¯˙ÂÓÂ ÌÈÂÁ˙ ‰Â˘‡¯‰ Ì˘ ‰ÏÙ˙· ¯·„ ˘„Á˘ ÔÂÈÎ ¯ÓÂÏÎ [‰ÏÙ˙ ‰È‡˘
‰ÏÂÚ ‰Â˘‡¯‰Â ¯Â·ˆ Ï˘ „ÈÓ˙· ‡ˆÂÈ ,ÔÈ·È¯˜Ó ¯Â·ˆ‰˘ ‡ˆÓÂ ,„ÈÓ˙ ÌÂÈ· Â· ÔÈ·È¯˜Ó ¯Â·ˆ‰ ÔÈ‡˘ ÔÈÂÎ˙Â ,„ÈÓ˙ „ÈÁÈ ·È¯˜‰

.‰ÏÙ˙‰ ÔÈÚ ÍÎÂ ,‰·„ ÂÏ.‰Î¯· ÚˆÓ‡· ÂÏÈÙ‡ ˜ÒÂÙ ÏÏÙ˙‰˘ ¯ÎÊÂ ‰ÏÙ˙· „ÓÂÚ ‰È‰ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡Â,'ÈÙ
ÚˆÓ‡· 'ÈÙ‡Â ˜ÒÂÙ ÏÏÙ˙‰ ¯·Î˘ ¯ÎÊÂ ‰·ÂÁ„ ‡˙Ú„‡ ÏÏÙ˙‰Ï „ÓÚÂ ÏÏÙ˙‰ ¯·Î˘ ÁÎ˘Â ‰·ÂÁ„ ‡˙Ú„‡ ‰ÏÙ˙ ÏÏÙ˙‰˘ ÔÂ‚Î
.‰Î¯· ÚˆÓ‡· ÂÏÈÙ‡Â ˜ÒÂÙ ÍÎÈÙÏÂ ,ÛÈÒÂ˙ Ï· ÌÂ˘Ó ¯·ÂÚ ‡Â‰˘ ˙È¯Á˘· ÔÈ„ÈÓ˙ È˘ ·È¯˜Ó˘ ÈÓÎ ‡ˆÓ ‰¯ÓÂ‚Ï ‡· Ì‡˘ ,‰Î¯·
,Ô‰· ‡ˆÂÈÎÂ ÌÈÂÁ˙ ÔÂ‚Î ‰·„ ˙ÏÙ˙ ‡Ï‡ ÂÏÂÎ ÌÂÈ‰ ÏÎ Ì„‡ ÏÏÙ˙È˘ È‡ÂÏÂ ÔÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡˜ ‡Ï„ ‰„ÂÓ ÔÁÂÈ '¯ 'ÈÙ‡ ‡‰·Â

.¯Ó‡˜ ‡Ï ‰·ÂÁ ˙ÏÙ˙ Ï·‡.‰Î¯· ‰˙Â‡ ÏÎ ÔÈ¯ÓÂ‚ 'ÂÎÂ ˙·˘· ÏÂÁ„ È¯Î„ÓÂ ÂÚË„ ·¯ È· È· È‰˙È¯Á˘ ˙È·¯Ú„ Á"È· ‡˜Â„Â
.‰Î¯· ÚˆÓ‡· 'ÈÙ‡ ˜ÒÂÙ ÛÒÂÓ· Ï·‡ ,‰ÁÓÂ
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וצבור. צבור ïåâëאו øåáöä íò äéä äéðùá ïéá äðåùàøá ïéá

íò ììôúäù çëùù ïäéúùá íäîò äæå äøùò øçà äøùò
ðåùàøä:íé.סבר הונא ÷ùåãרב øîåà øåáöä íò ììôúîä ãéçé

íéãåî ìáà äá ïì úéì ùåã÷ì õ"ù òéâé àìù ãò øîâ àì íà êëìä
íà íéãåî øîåà ãéçéù éô ìò óà
úà äàåøä øåáöä íò åøîåà åðéà
äàøð òøåë åðéà àåäå íéòøåë íìåë
:åì ïéåçúùî åéøáçù éîá øôåëë

פסיק. לא äùåã÷ìמפסק åúìôú
:íéãåîì ïëå øåáöä íò úåðòì במשנה

דריש. äøåúתורה äðùîá àø÷ éàäå
:øîàð àåä.תחיה לא àìåמכשפה

åìöà øîàðå úåîú äúéî åæéàá ùøéô
:úîåé úåî äîäá íò áëåù ìë

לו. ענין äôùëîסמכו úùøô åúëîñ
:äîäá íò áëåùì äéçú àì מה

בסקילה. בהמה עם ïðéøîàãëשוכב
úåúéî 'ã ÷øô ïéøãäðñá äì(:ãð óã)

âåøä éëî àëäã åâåøäúã äåù äøæâá
:äìé÷ñá óùëî óà úéñîã åðâøäú
שסמכו  מפני וכי יהודה רבי ליה אמר

äæהענין. àéöåð äîäá íò áëåùì
ìëî äøåîç àéäù äìé÷ñì óùëîä
ùøåôî àø÷î àìà äøåúáù úåúéî
:äìé÷ñá àåäù øçà íå÷îá åì ùé

בכלל. וידעוני ìëãאוב äéçú àì
ïîöò éðôá åàöé äîìå åéä íéôùëîä
ïáàá áéúëãë äìé÷ñì ïùéøôäùë

íá íäéîã íúåà åîâøé(סùé÷äì
äøåúá äãî åæù ììëä ìë úà íäéìà
ììëä ïî àöéå ììëá äéäù øáã ìëù

öò ìò ãîìì àì ãîììàìà àöé åî
:àöé åìåë ììëä ìò ãîìì שראה זב

וכו'. àøæòקרי ï÷úù äìéáè ïéðòì
éà÷ äøåúá ÷åñòì ïééø÷ éìòáì
øîà÷å êéøöä àì íéàîè øàùìå
íò úøçà äàîåè åì ùé íàã àëä
äìéáèá äðîî úàöì ìåëé åðéàù éø÷ä
úàîåè íéàîè íäù äãðå áæ ïåâë åæ
åéø÷ì ìåáèì êéøö éëä åìéôà äòáù

:äøåúá ÷åñòéù íãå÷ שכבת פולטת
÷éø:זרע. ìòáë àéä éøä ורבי

פוטר. åæ(א)יהודה äìéáè ïéàã ã"ñ÷
:ìëå ìëî åúøäèî למאן המשמשת

לה. åëøöåäקתני éî çë åðòéîùäì
:äá ÷åìçì.לרבנן êòéãåäìאילימא

:äá éáééçîã ïçë שראה זב השתא
äáéæäקרי. úàîåè åúîã÷ù

:àø÷éòî.דמעיקראäàøù äòùá
äéì éáééçîå àåä äìéáè øá åàì éø÷
:äøåú éøáãì éø÷ì äìéáè ïðáø

úùîùî

 ãò. íéãåîì  øåáö çéìù òéâé  àìùíò çåùì êéøöù éôì àîòèå
ïéãä àåäå åì ïéåçúùî øåáöäù éîá øôåëë äàøé àìù øåáöä

íéãåîì òéâé íà éîð אïåéë éîã øéôùã íéãåîì òéâé øåáö çéìùùë
àðååâ éàä éë äéì à÷éñô àøîâ ïéà ìáà åéøéáç íò äåçúùî àåäù

ïðáøã íéãåî íåùîã äàøð ïéà ìáà
åðéöî àì äæù úåðòì äåöîù éëä è÷ð
äéäùë ìéâø äéä ú"øå 'îâá ø÷éò åì

ãéçéá ììôúî א בíéãåîì òéâî ïæçäùë
äøéîà àìá ìä÷ä íò òøåë äéä
óåñá ìáà äëøá òöîàá à÷åãå ììë

ïî÷ì øîàã àì äëøá(.ãì óã)øåñàã
äëøáå äëøá ìë óåñá úåçùì גåäéî

ïë úåùòì ïéà äìçúëì דòîùîãë
áìåì ÷øô äëåñá é"ùø áúëå àëä

ìåæâä(:çì óã)òîùå ììôúîä íãàã
ìåëé åðéà äùåã÷ åà ùéã÷ ïæçä éôî
àìà øåáöä íò úåðòìå ÷éñôäì
äðåòë òîåùã èòî ïéúîéå ÷åúùé ה

äééðòã ïë úåùòì ïéà äìçúëìã ì"éå
äåöî øåãä éôè àáéùç וé"øå ú"øå .

äðåòë òîåù éà äáøãàã íéøîåà åéä
÷úåù íà ä÷ñôä éåä זåâäð î"îå .

.âäðîä ìåãâå òåîùìå ÷åúùì íòä
àì øîà÷ øçùä úìôú ÷øô éîìùåøéá

ììôúä(ב)óñåî ïéììôúî ïàöîå àáå
øîåâå ììôúî äéäéù òãåé äéä íà
ïîà úåðòì éãë õ"ù ìéçúé àìù ãò
ïîà äæéàá .ììôúé àì åàì íà ììôúî
ãç éàøåîà éøú äéá éâéìô åøîà
øîà ãçå ùåã÷ä ìàä ìù ïîàá øîà
ïàë éâéìô àìå äìôú òîåù ìù ïîàá
ïîàá ïðéøîàã àäå úáùá ïàë ìåçá
ùé êëì ìåçá åðééä äìôú òîåù ìù
íâå ùåã÷ä ìàäá ïîà úåðòì øäæéì
êåúîå äìôú òîåùá ïîà úåðòì
øîåì ïéìéâø åéäù òîùî éîìùåøéä
ìåç ìù óñåîá úåîìù úåëøá ç"é
ïðà åäéîå ãòåîä ìåçáå ç"øá ïåâë
øçùä úìôú ÷øô øîàã àäà ïðéëîñ

(.èë óã ïî÷ì)ïå÷ú éøñ éðîú øîà÷ã
ïå÷ú àì éøñùú חíéøîåà åðàù äîå

åðéàù äù÷ àì àôåøì ìàåâ ïéá åððò
ú"ùá äììåë ãéçé ìáà õ"ùì àìà
àúéàã íééç ø"øä øîåà ãåòå

àúôñåúá(ä"ú 'ôã)åðâäðîë àéãäá
ïáø÷ ïäá ùéù íéîé íúä øîà÷ã
úéøçùå úéáøò ä"çå ç"ø ïåâë óñåî
ïéòî øîåàå úåîìù ç"é ììôúî
øîà àì íàå äãåáòá òøåàîä
òáù ììôúî íéôñåîáå åúåà íéøéæçî
éîìùåøéáå òöîàá íåéä úùåã÷ øîåàå
ìù â"ìå àåä øôåñ úåòèã ì"é éîð

íéììôúî ïàöîå àá àìà óñåî טïëå
íâã åúîù éî ÷øô éîìùåøéá òîùî
ìù øéëæä àìå íù äáåúë àøîéîä åæ

:ììë óñåî ïéà ììôúî  ãéçé
. äùåã÷ììôúîä ìáà äëìä ïëå

äùåã÷ì õ"ù òéâéùëì ïæçä íò ç"é
ìëå ùã÷ð øåáö çéìùä íò øîàé
íò úåðòì ìåëé íìùî äùåã÷ä
:ãéçé éåø÷ äæ ïéàã øåáöä

éæçðå

Ô‡ÓÎ ¯Â·ˆ  È·‚Ï  „ÈÁÈ Ï·‡ ¯Â·ˆÂ  ̄ Â·ˆ  Â‡
 ‡Î‰  ÔÈÚÓ˘‡ È‡Â  Ï"Ó˜ ÈÓ„  ÈÏˆ ‡Ï„
 ÏÈÁ˙‡„ Ì˙‰  Ï·‡ ‰· ÏÈÁ˙‡ ‡Ï„ ÌÂ˘Ó
 ÒÎ‰  ‡Â‰  ·¯  ̄ Ó‡ ‡ÎÈ¯ˆ ‡Ï ‡ÓÈ‡ ‰·

ÔÈÏÏÙ˙Ó˘  ̄ Â·ˆ ‡ˆÓÂ ˙ÒÎ‰ ˙È·Ï‡ Ì‡
 ı"˘ ÚÈ‚È ‡Ï˘ „Ú  ̄ ÂÓ‚ÏÂ  ÏÈÁ˙‰Ï ÏÂÎÈ
 Ï"·È¯ ÏÏÙ˙È  Ï‡ Â‡Ï Ì‡Â ÏÏÙ˙È ÌÈ„ÂÓÏ

¯Ó‡· ‡Ï˘ „Ú ¯ÂÓ‚ÏÂ ÏÈÁ˙‰Ï ÏÂÎÈ Ì‡
 Ï‡ Â‡Ï Ì‡Â ÏÏÙ˙È  ‰˘Â„˜Ï ˆ"˘ ÚÈ‚È
 „ÈÁÈ ¯·Ò  ̄ Ó  È‚ÏÙÓ ‡˜ È‡Ó· ÏÏÙ˙È
 ̄ ÓÂ‡ „ÈÁÈ  ÔÈ‡ ¯·Ò ¯ÓÂ ‰˘Â„˜  ̄ ÓÂ‡

‰˘Â„˜(à ‰·‰‡  ̄ · ‡„‡ ·¯ ¯Ó‡ ÔÎÂ
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ברכות דף כא  יום שישי כח טבת תש"פ 

קושיא על ביאורו של רבי אלעזר: אם בעל קרי צריך להרהר בקריאת שמע כדי להיות עסוק במה 
שהציבור עסוקים, מדוע בתפילה אינו צריך להרהר 

והרי תפלה דדבר שהצבור עסוקין בו, ותנן היה עומד בתפלה ונזכר שהוא בעל קרי, לא 
יפסיק אלא יקצר כל ברכה וברכה. 

צריך  בתפילה  התחיל  אם  שרק  משמע  במשנה   – דאתחיל  טעמא  הראיה:[  ]ביאור 
להמשיך, הא – אבל אם לא אתחיל, לא יתחיל, ואין אומרים שהוא צריך להרהר בתפילה 

כדי להיות עסוק במה שהציבור עסוקים. 

במה  לעסוק  שצריך  הדין  נאמר  שמים,  מלכות  עול  קבלת  בה  שיש  שמע,  בקריאת  רק  תירוץ: 
שהציבור עסוקים 

בה מלכות שמים, שאין בה קבלת עול מלכות שמים, כמו  שאני תפלה דלית ]שאין[ 
בקריאת שמע. 

קושיא: אם כן מדוע בברכת המזון צריך להרהר, הרי אין בה קבלת עול מלכות שמים 
ואינו  ותנן על המזון מברך לאחריו  דלית בה מלכות שמים,  והרי ברכת המזון לאחריו 

מברך לפניו. 

ביאור חדש: 
אלא קריאת שמע וברכת המזון דאורייתא, ולכן בהם צריך להרהר, ותפלה דרבנן, ולכן 

בו לא נאמר הדין שצריך בעל קרי להרהר בתפילה. 

· · ·
מקור לברכת המזון לאחר האכילה דאורייתא 

אמר רב יהודה: מנין לברכת המזון לאחריה מן התורה, שנאמר 'ואכלת ושבעת וברכת'. 

מקור לברכת התורה לפני הלימוד דאורייתא 
מנין לברכת התורה לפניה מן התורה, שנאמר כשבא משה לפתוח בדברי השירה אמר 
לישראל 'כי שם ה' אקרא ]אני אברך[, ואתם הבו גדל לאלהינו' ]כלומר, תענו אמן[, הרי 

שאמר ברכות לפני תלמוד תורה. 

רבי יוחנן: יש ללמוד קל וחומר שיש לברך ברכה לפני האכילה, וכן ברכה לאחר הלימוד 
אמר רבי יוחנן למדנו ברכת התורה לאחריה, שגם לאחר הלימוד צריך לברך, מן ברכת 

המזון שהיא לאחר האוכל מקל וחומר. 

לפני  שהיא  התורה  ברכת  מן  לברך,  צריך  האכילה  לפני  שגם  לפניה,  המזון  וברכת 
הלימוד מקל וחומר. 
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]ביאור הקל וחומר לחייב ברכת התורה גם אחרי הלימוד:[ 
ברכת התורה לאחריה, מן ברכת המזון, מקל וחומר: 

ומה מזון שאין טעון ברכה לפניו ]שלא מצאנו מקרא מפורש שצריך לברך לפניו[, טעון 
ברכה לאחריו ]שכתוב ואכלת ושבעת וברכת[. 

תורה שטעונה ברכה לפניה, אינו דין שטעונה ברכה לאחריה. 

]ביאור הקל וחומר לחייב ברכת המזון גם לפני האכילה:[ 
וברכת המזון לפניה, מן ברכת התורה, מקל וחומר, 

ומה תורה שאין טעונה ברכה לאחריה, טעונה ברכה לפניה, 

מזון שהוא טעון ברכה לאחריו, אינו דין שיהא טעון ברכה לפניו. 

דחיית דברי רבי יוחנן 
הגמרא דוחה את הקל וחומר, שהרי כשאתה בא ללמוד חיוב לברך לאחר הלימוד, 
מהחיוב לברך לאחר האכילה, איכא למפרך, מה למזון, שכן נהנה, ולכן הוא טעון ברכה 

לאחריו. 

הלימוד, אפשר  לפני  לברך  לפני האכילה, מהחיוב  לברך  חיוב  ללמוד  בא  וכשאתה 
לפרוך: ומה לתורה, שכן חיי עולם, ולכן רק בה נתקן ברכה לפניה. 

ועוד, שיש משנה מפורשת שמבואר שלא כדברי רבי יוחנן, שהרי תנן, על המזון מברך 
לאחריו ואינו מברך לפניו. 

תיובתא. 

· · ·
ואומר,  חוזר  ויציב,  אמת  אמר  ספק  דרבנן.  שק"ש  קורא,  אינו  ק"ש  קרא  ספק  יהודה:  רב  דעת 

שאמת ויציב דאורייתא 
אמר רב יהודה: ספק קרא קריאת שמע, ספק לא קרא, אינו חוזר וקורא. 

ספק אמר אמת ויציב, ספק לא אמר, חוזר ואומר אמת ויציב. 

מאי טעמא? קריאת שמע, דרבנן, וספק דרבנן לקולא. אמת ויציב, דאורייתא, שיש בה 
זכירת יציאת מצרים, שחיובה מהתורה, וספק דאורייתא לחומרא. 

קושיא: הרי חיוב ק"ש מפורש בתורה 
אומר  הינך  וכיצד  ק"ש  חובת  בתורה  מפורש  הרי  ובקומך',  'ובשכבך  יוסף,  רב  מתיב 

שק"ש דרבנן? 

דחיית הקושיא: הפסוק מדבר על ד"ת ולא על ק"ש 
אמר ליה אביי: ההוא בדברי תורה כתיב, פסוק זה נאמר על חיוב לימוד תורה ביום 

ובלילה, ולא על חובת ק"ש, שאינה אלא מדרבנן. 
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קושיא ממשנתינו שמוכח שאמת ויציב דרבנן 

תנן, בעל קרי מהרהר בלבו, ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה. ועל המזון מברך לאחריו, 
ואינו מברך לפניו. 

ואי סלקא דעתך אמת ויציב דאורייתא, לברוך לאחריה, שהרי בעל קרי מחוייב להרהר 
בדברים שהם דאורייתא? 

דחיית הקושיא: אמת ויציב דאורייתא ]משום יציאת מצרים[, אבל כיון שאמר ק"ש יצא ידי חובתו 

מאי טעמא מברך אמת ויציב, אי משום יציאת מצרים, הא אדכר ליה ]הרי כבר הזכיר 
יציאת מצרים[ בקריאת שמע, וכבר יוצא ידי חובת הזכרת יציאת מצרים מהתורה, ולכן 

אינו צריך לברך אמת ויציב. 

]בירור: אם כן מדוע תיקנו שיהרהר בק"ש ולא באמת ויציב, שהרי אמת ויציב היא 
מדאורייתא[ ונימא הא ]ויאמר אמת ויציב[ ולא לבעי הא ]ולא יצטרך לומר ק"ש שחיובה 

מדרבנן[? 

]ביאור: ק"ש עדיפה שיש בה שתים[ קריאת שמע עדיפא, דאית בה תרתי ]אמרו שיהרהר 
בק"ש, היות ויש בה שני דברים גם זכירת יציאת מצרים, וגם קבלת עול מלכות שמים[. 

דעת רבי אלעזר: ספק קרא ק"ש חוזר וקורא שק"ש דאורייתא. ספק התפלל אינו מתפלל שתפילה 
דרבנן 

ורבי אלעזר אמר: ספק קרא קריאת שמע, ספק לא קרא, חוזר וקורא קריאת שמע, שק"ש 
דאורייתא. 

ספק התפלל, ספק לא התפלל, אינו חוזר ומתפלל, שתפילה דרבנן. 

דעת רבי יוחנן: ספק התפלל, מתפלל 

ורבי יוחנן אמר: ולואי שיתפלל אדם כל היום כולו. 

· · ·

מאמר א' של רב יהודה בשם שמואל: היה עומד בתפילה ונזכר שכבר התפלל 

ואמר רב יהודה אמר שמואל: היה עומד בתפלה ונזכר שהתפלל, פוסק. ואפילו באמצע ברכה. 

קושיא מדברי רבה בר אבוה שמתחיל ברכה של חול בשבת צריך לגמור הברכה 

איני ]האמנם[, והאמר רב נחמן: כי הוינן בי רבה בר אבוה, בען מיניה ]שאלו אותו[, הני 
בני בי רב ]בני הישיבה, תלמידי הרב[ דטעו ומדכרי דחול בשבת שטעו והזכירו תפילה 
של חול בשבת, ונזכרו באמצע ברכה של חול, מהו שיגמרו את הברכה שהתחילו, ואמר 

לן: גומרין כל אותה ברכה. 
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דחיית הקושיא: המתפלל תפילת חול בשבת, הוא אדם שעדיין לא התפלל וחייב בתפילה, ואין זה 
דומה למי שכבר התפלל שהוא פטור מתפילה 

הכי השתא, התם גברא בר חיובא הוא, ורבנן הוא דלא אטרחוהו משום כבוד שבת. 

אבל הכא, הא צלי ליה. 

מאמר ב' של רב יהודה בשם שמואל: תפילת נדבה עם ציבור שמתפללים לחובתם 
ואמר רב יהודה אמר שמואל: התפלל ונכנס לבית הכנסת, ומצא צבור שמתפללין, 

אם יכול לחדש בה דבר יחזור ויתפלל, ואם לאו אל יחזור ויתפלל. 

הגמרא מבארת מדוע הוצרך רב יהודה בשם שמואל לומר את שני מימרות אלו, שיסוד שניהם 
שאדם לא יכול להתפלל בלא חידוש, ולכן אם התחיל להתפלל לאחר שכבר התפלל צריך להפסיק 

בתפילתו 
צריך  כבר  שהתפלל  לאחר  להתפלל  שהתחיל  שמי  קמייתא,  אשמעינן  דאי  וצריכא, 
לפסוק, הייתי אומר: הני מילי יחיד ויחיד ]שתפילתו הראשונה היתה ביחיד, וכשהתחיל 
]שתפילתו  וצבור  צבור  או  ב[  ]עמוד  ביחיד[,  שוב  התחיל  שניה,  פעם  בטעות  להתפלל 
צריך  לכן  בציבור[,  היה  שניה  פעם  להתפלל  כשהתחיל  וכן  בציבור  היתה  הראשונה 
להפסיק בתפילתו, אבל יחיד לגבי צבור – אם בתחילה התפלל ביחיד, ולאחר מכן בא 
להתפלל בציבור, הייתי אומר שלא צריך לחדש בתפילתו דבר, שלגבי תפילת ציבור 
הרי זה כמאן דלא צלי דמי – כמי שלא התפלל כלל, קא משמע לן, שגם באופן כזה אינו 

יכול לחזור ולהתפלל בלא שמחדש בתפילתו. 

ואי אשמעינן הכא, שאסור לחזור ולהתפלל בלא לחדש דבר, הייתי אומר שרק בזה 
הדין כן משום דלא אתחיל בה, אבל התם דאתחיל בה – באופן שכבר התחיל אימא לא – 
הייתי אומר, שכיון שכבר התחיל יכול להמשיך בתפילתו, ואינו צריך להפסיק. צריכא. 

· · ·

האם מותר להתחיל להתפלל כשהציבור כבר באמצע שמונה עשרה 
]דעת רב הונא, רק אם יוכל להספיק לענות מודים עם הציבור:[ אמר רב הונא: הנכנס 
לבית הכנסת ומצא צבור שמתפללין, אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח צבור 
למודים, יתפלל. ואם לאו, אל יתפלל, ואף שיחיד אומר מודים, אם אינו אומרו עם הציבור, 

הרואה את כולם כורעים והוא אינו כורע, נראה ככופר. 

]דעת רבי יהושע בן לוי: רק אם יוכל להספיק לענות קדושה עם הציבור[ רבי יהושע 
בן לוי אמר: אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח צבור לקדושה, יתפלל. ואם לאו 

אל יתפלל. 

]יסוד מחלוקתם: אם יחיד אומר קדושה[ במאי קא מפלגי? 

מר ]רב הונא[ סבר יחיד אומר קדושה, ולכן גם אם לא יכול להספיק קדושה עם הציבור, 
יכול להתחיל להתפלל כיון שיכול לומר קדושה לעצמו. 
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ומר ]רבי יהושע בן לוי[ סבר אין יחיד אומר קדושה, ולכן אם אינו יכול להספיק לומר 
קדושה עם הציבור, לא יתחיל עד שיאמר קדושה עם הציבור, כי לבדו לא יוכל לומר 

קדושה. 

מקור שיחיד אינו אומר קדושה 

וכן אמר רב אדא בר אהבה: מנין שאין היחיד אומר קדושה, שנאמר 'ונקדשתי בתוך בני 
ישראל', כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה. 

]ביאור הלימוד:[ מאי משמע? 

משני  שוה,  גזירה  ]לומדים  'תוך'  'תוך'  אתיא  אבא:  בר  חייא  דרבי  אחוה  רבנאי  דתני 
מקומות שכתוב בהם המילה 'תוך' שדינם נלמד זה מזה[, כתיב הכא 'ונקדשתי בתוך בני 

ישראל', וכתיב התם 'הבדלו מתוך העדה הזאת', מה להלן עשרה, אף כאן עשרה. 

כולם מודים שאסור להפסיק באמצע שמונה עשרה לקדושה 

ודכולי עלמא מיהת מפסק לא פסיק, באמצע תפילתו לענות קדושה או מודים. 

ספק: האם מותר להפסיק באמצע שמונה עשרה ל'יהא שמו הגדול מבורך' 

איבעיא להו, מהו להפסיק ליהא שמו הגדול מבורך. 

דעת תלמידי רבי יוחנן: מפסיקים באמצע שמונה עשרה ל'יהא שמו הגדול מבורך' 

כי אתא רב דימי, אמר רבי יהודה ורבי שמעון תלמידי דרבי יוחנן אמרי: לכל אין מפסיקין 
חוץ מן 'יהא שמו הגדול מבורך', שאפילו עוסק במעשה מרכבה פוסק. 

הלכה: אין פוסקים בשמונה עשרה ל'יהא שמו הגדול מבורך' 

ולית הלכתא כותיה. 

· · ·
שנינו במשנה רבי יהודה אומר מברך לפניהם ולאחריהם. 

קושיא: כיצד אומר רבי יהודה שבעל קרי מותר בדברי תורה, הרי לומדים מ'סמוכים' שבעל קרי 
אסור בדברי תורה 

למימרא דקסבר רבי יהודה בעל קרי מותר בדברי תורה. 

והאמר רבי יהושע בן לוי: מנין לבעל קרי שאסור בדברי תורה, שנאמר 'והודעתם לבניך 
ולבני בניך', וסמיך ליה 'יום אשר עמדת' וגו'. מה להלן בעלי קריין אסורין, אף כאן בעלי 

קריין אסורין. 

הצעת תשובה: אולי רבי יהודה לא דורש סמוכים 

וכי תימא רבי יהודה לא דריש סמוכים, 
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דחיית ההצעה: גם מי שלא דורש סמוכים, בספר דברים הוא כן דורש, ואיסור בעל קרי בדברי 
תורה נלמד מסמיכות פסוקים בספר דברים 

והאמר רב יוסף: אפילו מאן דלא דריש סמוכים בכל התורה, במשנה תורה דריש, דהא 
רבי יהודה לא דריש סמוכין בכל התורה כולה, ובמשנה תורה דריש. 

מסמוכים  לומד  עזאי  בן  התורה, שהרי  בכל  סמוכים  דורש  לא  יהודה  שרבי  ]ראיה 
ואומר שאי אפשר ללמוד מסמוכים אלא  יהודה חולק  ורבי  שעונש מכשפה בסקילה, 
אומר:  עזאי  בן  דתניא  דריש,  דלא  לן  מנא  כולה  התורה  ובכל  אחר:[  ממקור  זאת  לומד 
נאמר 'מכשפה לא תחיה', ונאמר 'כל שוכב עם בהמה מות יומת', סמכו ענין לו לומר, מה 

שוכב עם בהמה בסקילה, אף מכשפה נמי בסקילה. 

אמר ליה רבי יהודה: וכי מפני שסמכו ענין לו ]שמכשפה סמוך לשוכב עם בהמה[ נוציא 
לזה לסקילה. 

שהיה  דבר  הם  וידעוני  אוב  יצאו,  ולמה  היו,  המכשפים  כל  בכלל  וידעוני  אוב  אלא, 
בכלל כל המכשפים, ויצא מן הכלל, שהם כתובים בנפרד שעונשם בסקילה, לא ללמד 
ולומר לך: מה אוב וידעוני  להקיש להן  על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, 

בסקילה, אף מכשפה בסקילה. 

]ראיה שרבי יהודה דורש סמוכים במשנה תורה, שהרי דעת רבי אליעזר שאדם יכול 
מ'מסמוכים'[  ומקורו  שאסור  סובר  יהודה  ורבי  אביו,  מפותת  או  אנוסת  עם  להתחתן 
ובמשנה תורה מנא לן דדריש? דתניא, רבי אליעזר אומר: נושא אדם אנוסת אביו ומפותת 

אביו' אנוסת בנו ומפותת בנו. 

רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ובמפותת אביו. 

'לא יקח איש את אשת אביו  ואמר רב גידל אמר רב, מאי טעמא דרבי יהודה? דכתיב: 
יגלה. וממאי דבאנוסת אביו כתיב, דסמיך ליה  יגלה כנף אביו', כנף שראה אביו לא  ולא 

'ונתן האיש השוכב עמה' וגו'. 

תשובה: אמנם רבי יהודה דורש סמוכים, אך לומד מהם דין אחר, ואינו לומד מסמיכות פסוקים 
אלו שבעל קרי אסור בדברי תורה 

אמרי, אין, במשנה תורה דריש. והני סמוכין, מבעי ליה לאידך דרבי יהושע בן לוי. 

דאמר רבי יהושע בן לוי: כל המלמד לבנו תורה, מעלה עליו הכתוב כאלו קבלה מהר חורב, 

שנאמר 'והודעתם לבניך ולבני בניך', וכתיב בתריה 'יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב' 

ראיה ממשנה שרבי יהודה מצריך בעל קרי טבילה, שהרי אינו פוטר מטבילה אלא זב שראה קרי 
תנן, זב ]שהוא טמא שבעה ימים[ שראה קרי, 

ונדה ]שטומאתה שבעה ימים[ שפלטה שכבת זרע, 

המשמשת וראתה דם ]שטומאת רואה דם הוא שבעה[ 

צריכין טבילה, שעזרא תיקן טבילה לבעלי קרי, ובכלל זה 'פולטת שכבת זרע' ו'משמשת', 
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ואף אם הם טמאים בטומאה אחרת כגון זב או נדה, ומטומאה זו אינם יכולים להיטהר 
כעת בטבילה עד שיעברו שבעה ימים, אף על פי כן הם צריכים לטבול, כדי שיוכלו 

לעסוק בתורה. 

ורבי יהודה פוטר, שאין טבילה זו מטהרת, שהרי הם נשארים טמאים בטומאת זב או נדה. 

עד כאן לא פטר רבי יהודה אלא בזב שראה קרי, דמעיקרא לאו בר טבילה הוא, 

אבל בעל קרי גרידא מחייב. 

נסיון דחיית הראיה: רבי יהודה פוטר כל בעל קרי מטבילה, ומה שהמשנה מדברת על זב שראה 
קרי, הוא כדי לחדש שרבנן מצריכים טבילה גם באופן זה 

וכי תימא, הוא הדין דאפילו בעל קרי גרידא נמי פטר רבי יהודה, והאי דקא מפלגי בזב 
שראה קרי, להודיעך כחן דרבנן. 

דחיית הדחיה: מהסיפא מוכח שרבי יהודה מצריך טבילה לבעל קרי 
אימא סיפא, המשמשת וראתה דם צריכה טבילה. 

למאן קתני לה, אילימא לרבנן, שהם מחייבים טבילה גם באופן זה, הרי זה פשיטא, 

השתא ומה זב שראה קרי דמעיקרא לאו בר טבילה הוא, שהרי תחילה היה זב שטומאתו 
שבעה ימים, ולאחר מכן נטמא בטומאת קרי, מחייבי רבנן טבילה, אף שכאשר הוא נטמא, 
הוא כבר לא היה יכול להיטהר, שכבר היה טמא בטומאה המטמאת אותו שבעה ימים. 

המשמשת וראתה דם, דמעיקרא בת טבילה היא, שהרי בתחילה היתה טמאה רק בטומאת 
משמשת שטבילה עוזרת לזה, והתחייבה בטבילה שהרי יכולה להיטהר, ורק לאחר מכן 
נוסף עליה טומאת נדה לא כל שכן, שהיא חייבת לטבול, שהרי החיוב הראשון שהיה 

עליה נשאר. 

אלא לאו רבי יהודה היא, מה שנאמר בסיפא הוא חידוש לדעת רבי יהודה, ודוקא קתני לה 

�
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ברכות דף כב  שבת קודש כט טבת תש"פ 

צריכה  אינה  נדה  וראתה  משמשת  רק  יהודה  רבי  מדייקת מהמשנה שלדעת  הגמרא 
טבילה, אף שבתחילה שנטמאה יכלה להיטהר, כיון שנוסף עליה טומאת שבעה אינה 
צריכה טבילה, כי למעשה טבילתה לא תועיל לה, אבל בעל קרי גרידא מחייב, כי אם רבי 
יהודה לא סובר כלל מתקנת עזרא, לא היה צריך להשמיע לנו חידוש מיוחד על משמשת 
וראתה שהיא לא טובלת שהרי אין בכלל טבילת עזרא, אלא מוכח שרבי יהודה סובר 
מטבילת עזרא, ואם כן קשה כיצד אומר רבי יהודה שבעל קרי מברך לפניה ולאחריה. 

מהלך חדש בדברי רבי יהודה: בעל קרי אסור בדברי תורה, ואינו מברך אלא מהרהר בליבו 
לא תימא מברך, אלא מהרהר. 

קושיא על מהלך זה: הרי רבי יהודה אינו סובר מהרהור 
ומי אית ליה לרבי יהודה הרהור, והתניא, בעל קרי שאין לו מים לטבול, קורא קריאת 
שמע ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה, ואוכל פתו ומברך לאחריה ואינו מברך לפניה, 
אבל מהרהר בלבו ואינו מוציא בשפתיו, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר: בין כך ובין כך 

מוציא בשפתיו. 

מהלך חדש בדברי רבי יהודה: ברכת המזון היא כהלכות דרך ארץ שלשיטתו בעל קרי מותר לשנותם 
אמר רב נחמן בר יצחק: עשאן רבי יהודה כהלכות דרך ארץ.

]הגמרא מביאה ברייתא עם דעות התנאים בענין זה ובסופה מובאת דעת רבי יהודה[ 
]דעה א: בעל קרי אסור בדברי תורה:[ דתניא 'והודעתם לבניך ולבני בניך', וכתיב בתריה 
ובזיע, אף כאן  וביראה וברתת  'יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב', מה להלן באימה 

באימה וביראה וברתת ובזיע. 

מכאן אמרו, הזבים והמצרעים ובאין על נדות, מותרים לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים, 
אבל  וברתת,  יכולים להיות באימה  ובאגדות, שאף הם  ובהלכות  וגמרא  לשנות במשנה 
יכול  ואינו  הדעת,  וזחות  ראש  קלות  אינו אלא מתוך  קרי  קריין אסורים, שבעל  בעלי 

להיות באימה וברתת. 

]דעה ב: מותר במשניות השגורות בפיו, אבל לא יציע טעמי פירושי המשניות:[ רבי 
יוסי אומר: שונה הוא ברגיליות ]משניות השגורות בפיו שהוא מוציאן מפיו במרוצה ואין 

צריך להאריך בהם[, ובלבד שלא יציע את המשנה. 

]דעה ג: מציע את טעמי המשנה ולא את טעמי הגמרא[ רבי יונתן בן יוסף אומר: מציע 
הוא את המשנה, ואינו מציע את הגמרא. ]רש"י גורס 'אינו מציע את המדרש' מפני שצריך 

להזכיר את הפסוקים שהוא דורש[. 

]דעה ד: מציע את טעמי הגמרא ולא יאמר אזכרות[ רבי נתן בן אבישלום אומר: אף 
מציע את הגמרא, ובלבד שלא יאמר אזכרות שבו ]אזכרות שבמקראות הנדרשים[. 
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]דעה ה: אינו נכנס למדרש לא להציע את טעמיה ולא לשנותה[ רבי יוחנן הסנדלר 
תלמידו של רבי עקיבא משום רבי עקיבא אומר: לא יכנס למדרש כל עיקר, אבל לבית 

המדרש הוא נכנס, ושותק. ואמרי לה, לא יכנס לבית המדרש כל עיקר. 

]דעה ו: שונה בהלכות דרך ארץ[ רבי יהודה אומר: שונה הוא בהלכות דרך ארץ ]כגון 
דברים  ארבעה  'הנותן  עזאי  בן  ובפרק  חכמים',  תלמידי  של  ב'דרכן  העוסקת  ברייתא 

אל לבו'[. 

רבי יהודה החמיר על עצמו וטבל, אף שסבר שמותר לבעל קרי לשנות בהלכות דרך ארץ 

מעשה ברבי יהודה שראה קרי, והיה מהלך על גב הנהר, 

אמרו לו תלמידיו: רבינו, שנה לנו פרק אחד בהלכות דרך ארץ. 

ירד וטבל, ושנה להם. 

אמרו לו: לא כך למדתנו רבינו שונה הוא בהלכות דרך ארץ. 

אמר להם: אף על פי שמיקל אני על אחרים, מחמיר אני על עצמי. 

דעת רבי יהודה בן בתירא: אין ד"ת מקבלים טומאה 

תניא רבי יהודה בן בתירא היה אומר: אין דברי תורה מקבלין טומאה 

מעשה בתלמיד אחד שהיה מגמגם למעלה מרבי יהודה בן בתירא. 

אמר ליה: בני, פתח פיך ויאירו דבריך שאין דברי תורה מקבלין טומאה, 

ה'', מה אש אינו מקבל טומאה, אף דברי תורה אינן  'הלא כה דברי כאש נאם  שנאמר 
מקבלין טומאה. 

שנינו בברייתא: מציע את המשנה ואינו מציע את הגמרא, והרי זה ראיה לדעת רבי אלעאי 

אמר מר: מציע את המשנה, ואינו מציע את הגמרא. 

מסייע ליה לרבי אלעאי, דאמר רבי אלעאי אמר רבי אחא בר יעקב משום רבינו ]רב[: 
הלכה מציע את המשנה, ואינו מציע את הגמרא. 

עניין זה הוא מחלוקת תנאים 

כתנאי, מציע את המשנה ואינו מציע את הגמרא, דברי רבי מאיר. 

וזה אסור. ואמרי לה, זה  רבי יהודה בן גמליאל אומר משום רבי חנינא בן גמליאל: זה 
וזה מותר. 

מאן דאמר זה וזה אסור, כרבי יוחנן הסנדלר ]שאינו נכנס ל)בית( מדרש כל עיקר[. 

מאן דאמר זה וזה מותר, כרבי יהודה בן בתירא ]שאין ד"ת מקבלים טומאה[. 

· · ·
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שלשה דברים שנוהגים בהם לקולא 

אמר רב נחמן בר יצחק: נהוג עלמא כהני תלת סבי, ושלשתם לקולא. 

כרבי אלעאי, בראשית הגז. 

כרבי יאשיה, בכלאים. 

כרבי יהודה בן בתירא, בדברי תורה. 

כרבי אלעאי: שראשית הגז אינה נוהגת בחו"ל 

כרבי אלעאי בראשית הגז, דתניא, רבי אלעאי אומר: ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ. 

כרבי יאשיה: שכלאים הוא רק ג' מינים 

אומר:  יאשיה  רבי  כלאים',  ]כרמך[  תזרע  'לא  )כרמך(  כדכתיב  בכלאים,  יאשיה  כרבי 
לעולם אינו חייב עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן ]גרעין של ענבים[ במפולת יד – בנתינה 
אחת, שאיסור כלאים אינו אלא בשתי מיני זרעים, יחד עם מין הגפן, שזה כלאי זרעים 

וכלאי הכרם בבת אחת. 

כרבי יהודה בן בתירא: שבעל קרי מותר בדברי תורה 

כרבי יהודה בן בתירא בדברי תורה, דתניא, רבי יהודה בן בתירא אומר: אין דברי תורה 
מקבלין טומאה. 

מאמר בשם זעירי: בטלו את הטבילה, או שביטלו את הנטילה 

כי אתא זעירי אמר: בטלוה לטבילותא של בעל קרי, ואמרי לה, בטלוה לנטילותא. 

מאן דאמר בטלוה לטבילותא, כרבי יהודה בן בתירא שדברי תורה אינם מקבלים טומאה. 

מאן דאמר בטלוה לנטילותא, כי הא דרב חסדא לייט אמאן דמהדר אמיא בעידן צלותא 
]כדעת רב חסדא, שהוא קילל את מי שמחפש אחר מים ]ומפסיד בכך זמן תפילה[ כדי 

ליטול ידים לתפילה, בזמן התפילה[. 

· · ·

נתינת תשעה קבין מטהר בעל קרי 

תנו רבנן, בעל קרי שנתנו עליו תשעה קבין מים, טהור. 

נחום איש גם זו לחשה לרבי עקיבא, ורבי עקיבא לחשה לבן עזאי, ובן עזאי יצא ושנאה 
לתלמידיו בשוק. 

פליגי בה תרי אמוראי במערבא, רבי יוסי בר אבין, ורבי יוסי בר זבידא, 

חד תני בן עזאי שנאה לתלמידים, 

וחד תני בן עזאי לחשה לתלמידים. 
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ביאור הלשון שבן עזאי שנה דין זה לתלמידיו בשוק 

מאן דתני שנאה, משום בטול תורה, ומשום בטול פריה ורביה, שהיו נמנעים מתשמיש 
מפני טורח הטבילה. 

ביאור הלשון שבן עזאי לחש דין זה לתלמידיו 

ומאן דתני לחשה, שלא יהו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. 

דעת רבי ינאי בדין טבילת עזרא 

או  שאובים,  מים  שהם  במרחצאות  זו  בטבילה  בה  שמקילין  שמעתי  ינאי:  רבי  אמר 
בנתינת תשעה קבין, 

ושמעתי שמחמירין בה בטבילה ארבעים סאה מי גשמים. 

וכל המחמיר בה על עצמו, מאריכין לו ימיו ושנותיו. 

תמיהת רבי יהושע בן לוי מדוע אין מסתפקים בנתינת תשעה קבין 

אמר רבי יהושע בן לוי: מה טיבן של טובלי שחרין – בעלי קרי הטובלים בשחרית? 

מבררת הגמרא מדוע אומר רבי יהושע בן לוי מה טיבן? הא איהו דאמר ]הרי דעת רבי 
יהושע בן לוי[ שבעל קרי אסור בדברי תורה? 

מבארת הגמרא: הכי קאמר, מה טיבן בארבעים סאה? אפשר בתשעה קבין. 

מה טיבן בטבילה? אפשר בנתינה תשעה קבין, ואף שאמרו תשעה קבין לחולה, סתם 
תלמידי חכמים חולים הם. 

הצלה מחטא בזכות הזהירות בטבילה 

אמר רבי חנינא: גדר גדול גדרו בה במה שהצריכו ארבעים סאה, דתניא מעשה באחד 
שתבע אשה פנויה לדבר עבירה, 

אמרה לו: ריקא, יש לך ארבעים סאה שאתה טובל בהן, 

מיד פירש. 

דברי רב הונא: מדוע מזלזלים בטבילה זו 

אמר להו רב הונא לרבנן: רבותי, מפני מה אתם מזלזלין בטבילה זו, ונוהגים כרבי יהודה 
בן בתירא, ואינכם טובלים, אי משום צינה, אפשר במרחצאות ]שיש בהם מים חמים[. 

אמר ליה רב חסדא: וכי יש טבילה בחמין, הרי החמין הם מים שאובים, וצריך מי גשמים 
ולא מים שאובים? 

אמר ליה רב הונא: רב אדא בר אהבה קאי כוותך ]סובר כמוך[ שצריך טבילה זו במקוה 
במי גשמים כשאר טבילות, אך דעתי שאין צריך מי גשמים אלא די במים שאובים, ולכן 

אפשר לטבול במרחצאות שיש בהם מים חמים אף שהם שאובים. 
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רבי זירא: תשעה קבין מועילים בנתינה ולא בטבילה 
רבי זירא הוה יתיב ]היה יושב[ באגנא דמיא בי מסותא ]בגיגית מים בבית המרחץ[, 

אמר ליה לשמעיה ]אמר רבי זירא לשמשו[ זיל ואייתי לי ]לך ותביא לי[ תשעה קבין 
ושדי עלואי ]ותשפוך עלי[. 

אמר ליה רבי חייא בר אבא: למה ליה למר כולי האי ]למה לו לכבודו כל זה[ והא יתיב 
בגווייהו ]והרי הינך יושב בתוך המים[, ולמה צריך שיתנו עליך מים? 

אמר ליה רבי זירא: כארבעים סאה, מה ארבעים סאה תיקנו בטבילה ולא בנתינה, אף 
תשעה קבין תיקנו בנתינה ולא בטבילה. 

רב נחמן תיקן כלי שמחזיק תשעה קבין 
רב נחמן תקן חצבא ]חבית[ בת תשעה קבין ]ליתן מים לתלמידים עליהם שחרית קודם 

קריאת התורה[. 

דעת רבי עקיבא ורבי יהודה גלוסטרא: תשעה קבין מועילים רק לחולה לאונסו 
כי אתא רב דימי אמר: רבי עקיבא ורבי יהודה גלוסטרא אמרו, לא שנו שמועיל נתינת 

תשעה קבין אלא לחולה שראה קרי לאונסו. 

אבל לחולה המרגיל וממשיך את הקרי עליו, שמשמש מטתו, ארבעים סאה. 

צורך  לנו  נחמן, שאין  רב  נשבר החבית של  נחמן,  דרב  יוסף: אתבר חצביה  רב  אמר 
בחבית זו, שחולה לאונסו לא שכיח. ולחולה המרגיל לא מועיל תשעה קבין. 

דעת רב אסי: תשעה קבין מועילים לחולה המרגיל 
כי אתא רבין אמר: באושא הוה עובדא ]עמוד ב[ בקילעא דרב ]היה מעשה בכניסה לביתו 
של רב[ אושעיא, אתו ושאלו לרב אסי, אמר להו, לא שנו אלא לחולה המרגיל, אבל לחולה 

לאונסו פטור מכלום. 

אמר רב יוסף: אצטמיד חצביה דרב נחמן, נתחזקו ונמצדו שברי החבית של רב נחמן, 
שיש צורך בתקנתו, שחולה המרגיל הוא מצוי, ובעבורו מועיל תשעה קבין. 

קושיא: כיצד נחלקים אמוראים בתקנת עזרא, נראה איך עזרא תיקן 
מכדי כולהו אמוראי ותנאי בדעזרא קמיפלגי, ונחזי עזרא היכי תקן? 

תשובת אביי: עזרא תיקן לבריא המרגיל ארבעים סאה, לבריא לאונסו תשעה קבין, והאמוראים 
נחלקו בדין חולה 

אמר אביי: עזרא תקן לבריא המרגיל ארבעים סאה. ובריא לאונסו תשעה קבין. 

ואתו אמוראי ופליגי בחולה, מר סבר חולה המרגיל כבריא המרגיל, וחולה לאונסו כבריא 
לאונסו. 

ומר סבר, חולה המרגיל כבריא לאונסו, וחולה לאונסו פטור מכלום. 
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קושיא: וכי עזרא תיקן נתינת תשעה קבין 
אמר רבא, נהי דתקן עזרא טבילה, נתינה מי תקן, והאמר מר עזרא תקן טבילה לבעלי קריין? 

תשובת רבא: עזרא תיקן טבילה לבריא המרגיל, ואח"כ באו רבנן ותיקנו לבריא לאונסו תשעה 
קבין, והאמוראים שאח"כ נחלקו בדין חולה 

אלא אמר רבא, עזרא תקן טבילה לבריא המרגיל ארבעים סאה. 

ואתו רבנן, והתקינו לבריא לאונסו תשעה קבין. 

ואתו אמוראי וקא מיפלגי בחולה, מר סבר חולה המרגיל, כבריא המרגיל. וחולה לאונסו, 
כבריא לאונסו. 

ומר סבר, לבריא המרגיל, ארבעים סאה. וחולה המרגיל, כבריא לאונסו תשעה קבין. אבל 
לחולה לאונסו פטור מכלום. 

הכרעת רבא: בריא או חולה המרגיל ארבעים סאה. בריא לאונסו תשעה קבין. חולה לאונסו פטור 
מכלום 

אמר רבא: הלכתא בריא המרגיל, וחולה המרגיל, ארבעים סאה. 

ובריא לאונסו, תשעה קבין. 

אבל לחולה לאונסו, פטור מכלום. 

· · ·
תנא קמא: תשעה קבין מועיל לטבילה לאדם לעסוק בתורה בעצמו, אבל אם מלמד אחרים צריך 

ארבעים סאה ]חלק זה הוא ה'רישא' של הברייתא[ 
תנו רבנן, בעל קרי שנתנו עליו תשעה קבין מים, טהור. 

במה דברים אמורים: לעצמו, אבל לאחרים ארבעים סאה. 

רבי יהודה: גם לאדם עצמו צריך ארבעים סאה. ]חלק זה הוא ה'סיפא' של הברייתא[ 
רבי יהודה אומר ארבעים סאה מכל מקום. 

מחלוקת אמוראים בביאור הרישא 
רבי יוחנן, ורבי יהושע בן לוי. ]זוג אמוראים[. 

ורבי אלעזר, ורבי יוסי ברבי חנינא. ]זוג אמוראים[. 

חד מהאי זוגא וחד מהאי זוגא ארישא ]אחד מזוג זה, ואחד מזוג זה, נחלקו על הרישא[ 

דעה א: מה שתנא קמא מצריך מ' סאה כשמוציא אחרים ידי חובה, הוא רק בחולה המרגיל. אבל 
בחולה לאונסו, גם אם מוציא אחרים, מספיק תשעה קבין 

חד אמר: הא דאמרת במה דברים אמורים לעצמו, אבל לאחרים ארבעים סאה, לא שנו 
אלא לחולה המרגיל. אבל לחולה לאונסו, תשעה קבין. 
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דעה ב: מה שתנא קמא מצריך מ' סאה כשמוציא אחרים, הוא גם בחולה לאונסו 

וחד אמר: כל לאחרים, אפילו חולה לאונסו, עד דאיכא ארבעים סאה. 

מחלוקת אמוראים בביאור הסיפא 

וחד מהאי זוגא, וחד מהאי זוגא, אסיפא, 

דעה א: מה שמועיל לרבי יהודה ארבעים סאה הוא רק בקרקע, ולא בכלים 

סאה  ארבעים  שנו אלא  לא  מקום,  מכל  סאה  ארבעים  יהודה  רבי  דאמר  הא  אמר,  חד 
בקרקע, אבל בכלים לא. 

דעה ב: מה שלרבי יהודה מועיל ארבעים סאה הוא אפילו בכלים 

וחד אמר אפילו בכלים נמי. 

]קושיא על דעה א:[ בשלמא למאן דאמר אפילו בכלים, היינו דקתני רבי יהודה אומר 
ארבעים סאה מכל מקום, שמרבה שארבעים סאה מועילים אפילו אם הם נמצאים בתוך 

כלי ולא בקרקע. 

]מה בא לרבות מה  אלא למאן דאמר בקרקע אין בכלים לא, מכל מקום לאתויי מאי 
שאמר רבי יהודה ארבעים סאה 'מכל מקום'[. 

]תירוץ על דעה א:[ מה שנאמר 'ארבעים סאה מכל מקום', לאתויי ]בא לרבות[, שבעל 
קרי יכול לטבול אפילו בארבעים סאה מים שאובין. 

מעשה בשלשה אמוראים שאכלו יחד, וכל אחד אמר שעדיף שהוא יברך מחמת טהרתו 

רב פפא, ורב הונא בריה דרב יהושע, ורבא בר שמואל, כריכו ריפתא בהדי הדדי ]כרכו 
לחם יחד, אכלו זה עם זה[. 

אמר להו רב פפא: הבו לי לדידי לברוך דנפול עילואי תשעה קבין ]תנו לי לברך שנפל 
עלי תשעה קבין[. 

]ללמד  לאחרים  אבל  לעצמו,  אמורים  דברים  במה  תנינא  שמואל:  בר  רבא  להו  אמר 
אחרים, או להוציא אחרים ידי חובתם[ ארבעים סאה, אלא הבו לי לדידי לברוך, דנפול 

עילואי ]שטבלתי[ בארבעים סאה. 

אמר להו רב הונא: הבו לי לדידי לברוך, דליכא עילואי לא האי ולא האי – שאין עלי 
לא תשעה קבין ולא ארבעים סאה, שלא הוצרכתי לא לזו ולא לזו, שלא ראיתי קרי. 

סאה,  בארבעים  פסח  בערב  טובל  היה  ולכן  חובתם,  ידי  הרבים  את  בפסח  מוציא  היה  חמא  רב 
ובשאר ימות השנה לא היה טובל אלא נותן עליו תשעה קבין 

רב חמא טביל במעלי יומא דפסחא, להוציא רבים ידי חובתן. 

ולית הלכתא כוותיה. 
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משנה 

המתפלל ונזכר שהוא בעל קרי 
היה עומד בתפלה ונזכר שהוא בעל קרי, לא יפסיק תפילתו לגמרי אלא יקצר כל ברכה 

וברכה. 

הטובל, והגיע סמוך לנץ החמה, כיצד קורא ק"ש 
ירד לטבול, אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא תהא הנץ החמה, יעלה ויתכסה 

ויקרא. 

ואם לאו, יתכסה במים ויקרא. 

ולא יתכסה לא במים הרעים ]מים סרוחים[, ולא במי המשרה ]מים ששורים בהם פשתן 
וריחם רע[, עד שיטיל לתוכן מים. 

וכמה ירחיק מהן ומן הצואה, ארבע אמות. 

גמרא 

המתפלל ונזכר שהוא בעל קרי 
תנו רבנן, היה עומד בתפלה ונזכר שהוא בעל קרי, לא יפסיק אלא יקצר. 

הקורא בתורה ונזכר שהוא בעל קרי 
היה קורא בתורה ונזכר שהוא בעל קרי, אינו מפסיק ועולה, אלא מגמגם וקורא – קורא 

את המשך הקריאה שהתחיל בה במרוצה. 

רבי מאיר אומר: אין בעל קרי רשאי לקרות בתורה יותר משלשה פסוקים. 

· · ·

המתפלל וראה צואה כנגדו 
תניא אידך, היה עומד בתפלה וראה צואה כנגדו, מהלך לפניו עד שיזרקנה לאחוריו ארבע 

אמות, שהצואה תהיה במרחק ארבע אמות מאחוריו. 

מקשה הגמרא: והתניא, אינו צריך להלך עד שתהא הצואה לאחוריו, אלא הולך לצדדין? 

מתרצת הגמרא: לא קשיא, הא דאפשר אם יכול ללכת לפניו, כדי שהצואה תהא ארבע 
אמות מאחוריו, ילך, ועל אופן זה נאמרה הברייתא הראשונה. 

הא דלא אפשר, כאשר אינו יכול ללכת לפניו, כגון שיש נהר לפניו, מסתלק לצדדים, 
ועל זה נאמרה הברייתא השניה. 

· · ·
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המתפלל ומצא צואה במקומו 
היה מתפלל ומצא צואה במקומו, אמר רבה: אף על פי שחטא, תפלתו תפלה. 

'זבח רשעים' שהרי אסור להתפלל  והוא  'זבח רשעים תועבה',  והא  ליה רבא,  מתקיף 
במקום שיש צואה, וכיצד הוא יוצא ידי חובה בתפילה כזו שהיא 'זבח רשעים תועבה'? 

אלא אמר רבא: הואיל וחטא, אף על פי שהתפלל תפלתו תועבה. 

· · ·
העומד בתפילה ומי רגלים יורדים ושותתים על ברכיו 

תנו רבנן, היה עומד בתפלה ומים שותתין על ברכיו, פוסק עד שיכלו המים, וחוזר ומתפלל. 

להיכן חוזר? 

רב חסדא ורב המנונא, 

חד אמר, חוזר לראש. 

וחד אמר, למקום שפסק. 

לימא בהא קמיפלגי 

�
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:åãéî åìôé àìù.בהן יישן בהן.àîù[‡]:çéôé$ולא כיוצא אלו êôùúהרי äøò÷äå åð÷éæúå ïéëñä ìåôú àìù ïäéìò âàåãù äìôú ïéðòì
:óðèé øëëäå åãáàé úåòîäå.מתניתא הא כי הלכתא ïéìéôúá:לית ïéúùé àì éðú÷ã.היא שמאי ìéòìדבית éøîàã(זïåìçá ïçéðî

:ñðëéå åãéá íñéðëé àìå ä"øì êåîñä.ב"ה ìéòìדאי éøîà àä(ח:ñðëðå åãéá ïæçåà.עראי הכסא êìåäבית íãà ïéàù ïéúùäì ïåâë
úàæä íòôäå àñëä úéáì íìéáùá
:äìçú àñëä úéá äæä íå÷îä äùòð

כאן. לך àñëäשהתרתי úéáá
:òåá÷.כאן לך àñëäאסרתי úéáá
:éàøò.תפילין לאו úéáמאי åøîàù

àñëä úéáì ñðëðå åãéá ïæçåà ììä
ùøôîãë åøñà íäá ïéúùäìå òåá÷

:ïî÷ì àîòè.שרו לא úéááהא
:òåá÷ àñëä.ההיא תניא åàìכי

éåìâ ïéðòì àìà àéðú ïéìéôú ïéðòì
äìâî åðéà íéìåãâìã íééçôèå çôè
íééçôè äìâî íéðè÷ìå çôè àìà
êì éúøúäù íééçôè éåìâ éà÷ äìòå

:ïàë êì éúøñà ïàë.טפח לאחריו
:úåòéðö íåùî øúåé àìå ולפניו

íéìâøטפחיים. éî çåìé÷ íåùî
:÷åçøîì ïéæúðä.'כו לאו מאי

éúøúäù íéøáã ìéòì øîà÷ã åðééäå
êì éúøñà éàøò àñëä úéáá êì

:òåá÷á.בגדולים ואידי אידי אלא
íéìåãâì åîöò ÷çåã àåäù êåúîå
ùéàá êëìä íéðè÷ éãéì àá àåä
íééçôè åéðôìîå çôè åéøçàìî
éëäå íåìë àìå äéðôìî äùàáå
éúøñàù íéøáã ìéòìã àä øîà÷

:ùéàá êì éúøúä äùàá êì אי
÷éðúהכי. íééçôèå çôè ïéðòìã

êì éúøñà ïàë êì éúøúäù íéøáã
:ïàë.עלה דקתני äãéãהא àôéñá

øáãá äáåùú åéìò ïéàù å"÷ àåä äæå
åéìò éì ïéàå å"÷ éðáéùäì êì ùé äæä
àîìùá úøîà éà êì øéæçäì äáåùú
àéä ä"áå ïøîàãëå øîà÷ ïéìéôúá
ì÷ úåù÷äì ïàë ùéã éðú÷ã åðééä
éøù òåá÷ àñëä úéá àúùä øîåçå
éì ïéàå àéòáéî éàøò àñëä úéá
úøîà éà àìà åéìò êáéùäì äáåùú
ùé å"÷ éàî íééçôèå çôè ïéðòì

:ïàë úåù÷äì הכי דמילתא אורחא
àìåהוא. åéðôì úåìâì êéøö ùéàäù

:äùàä רב אמר דרבא תיובתא
àìåששת. àéä éàîù úéá øîàã

éãéî úçëùî àì ïë íàã ììä úéá
éàî éðú÷ã àúééøá êä äî÷åàì
:ïàë êì éúøñà ïàë êì éúøúäù

ניצוצות. ïôùôùìדליכא êéøö àäéù
:åéìâø ìòî åðéîéá.עראי הכסא ניצוצות.íéðè÷ì:בית àîåéדאיכא úëñîá ïðéøîàå åéìâø éáâ ìò ïéæúéðä(.ì óã)ïôùôùì äåöî

æåçàì øùôà éà êëìéä íéøæîî íäù åéðá ìò æòì àéöåî àöîðå äëôù úåøëë äàøé àîù åéìâø éáâ ìòù úåöåöéðá àöéù íãàì øåñàù
:åãéá ïéìéôú.מילתא òåá÷å:הא éàøò àñëä úéáã ïéìéôúã.טעמא בתורת לה øåñàäתיתי úà òåá÷ àñëä úéáá øéúäì

:úåöåöéðã àîòè íåùî éàøò àñëä úéáá.ק"ו בתורת לה אתיא àñëäדאי úéáá øéîçäìå ì÷ éàøò àñëä úéáá ì÷äì àåä ïéã øîåì(א)

øîåç øúá àìà àîòè øúá ìåæú àìå øåîçúéá íå÷î íåùá àäéù àåöîì éì ïéàù êáéùäì äî åéìò éì ïéà àëôéà ïðéãáò ïðàå àìå÷å à
éàîì àëéà àîòè ìáà äá øåîç àåäù éàøò ìùá øéúð éðåìô øáãá ì÷ àåäù òåá÷á éúøúä íà êáéùäì ìëåàù òåá÷ä ïî øåîç éàøò àñëä

:øåîç àìå ì÷ àì øîåçå ì÷ åàì äæ øáãå àëéì àëäå úåöåöéð àëéà àëäã ïðéãáòã.קבע לסעודת êåúáהנכנס åéá÷ðì êøèöéù àåä éàðâå
:äãåòñä.'כו פעמים עשרה á÷ðì:מהלך íéìåãâä ãéøåî êåìéääù úåðôäì ìëåé éìåà áùåéå åîöò ÷ãåá íòôå íòô ìëáå.תפיליו חולץ

:åéìéôúá äðâúéå äãåòñá øëúùé àîù.לו הדור äëøá:וכן úòùá íçéðéå øåæçéå åì íéðîåæî åäéù.באפרקסותיה:åùàø ìù øãåñ.מעותיו עם
:äæ ìöà äæ íéøù÷ éðù àìà ùîî úåòîä íò àì.אזמניה דלא הא דאזמניה הא øåöìה"ג øåñà áåù äéðîæàã ïåéëã ïéìéôúì øãåñ àéääì

:êëì åö÷äù øçàî úåòî åá.ביה ïéøãäðñáצר àéãäá àéðú éëäã äéá øöéîì éøùå ùéã÷ àì äéðîæà àì éà ïéà äéðîæà éà(:çî)åéìéôú åá çéðä
:úåòî åá çéðé.היא מילתא הזמנה דאמר ïéãäולאביי øîâð ÷øôá ïéøãäðñá úîì ãâá âøåà éáâ(:æî 'ã):.מראשותיו תחת תפיליו שיניח מהו

:ïùé àåäùë äìéìá.טפחים ג' גבוה מקום היה äìòîì:äèîäאם ïî íå÷î àöåé åéúåùàøî äèîì åà ïéìéôúä ïúåð åéìòå åéúåùàøî
ìë

 íéøáã.' åë ïàë êì éúøúäù
íéøáã ééåðùì éòá àìå
éàøò àñëä úéáá êì éúøúäù
úåðôì øåñàã òåá÷á êì éúøñà
ïéúùäì ìáà åùàøá ïéìéôúäå íéìåãâá
àúééøáá ïçëùà àìã íåùî øúåî א

ïçëùà íééçôèå çôèã êä ìáà
:óñåé ø"øä àéãäá àúééøáá äéì

àäå

" ̄ „ ‰È¯˙· ÔÈÏÊ‡ ‰Â‰ ÈÎ  ‡·¯ ¯Ó‡ Ô¯Ë
 ‰Â‰  ÈÎ  ÔÏ ·È‰È ‡˙„‚‡„ ‡¯ÙÒ ËÈ˜ ‰Â‰  ÈÎ
Â‰Â¯˘Â ÏÈ‡Â‰  ̄ Ó‡  ÔÏ ·È‰È ‡Ï  ÔÈÏÈÙ˙ ËÈ˜

¯"˙ Ô¯Ë Ô·¯(à‡Â„È·  ÔÈÏÈÙ˙ Ì„‡ ÊÁ‡È ‡Ï
ÏÏÙ˙ÈÂ ÂÚÂ¯Ê· ˙"ÒÂ· ÌÈÓ  Ô‰·  ÔÈ˙˘È ‡ÏÂ

(á‚ ̇ È˘ ‡ÏÂ  Ú·˜ ˙È˘ ‡Ï Ô‰· Ô˘ÈÈ ‡ÏÂ
 Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ . È‡¯Ú„ ̄ ÎÎÂ  ‰¯Ú˜Â ˙ÂÚÓÂ  ÔÈÎÒ

 ̇ ˘˘  ·¯ ¯Ó‡ ‡·¯ ¯Ó‡ .Ô‰· ‡ˆÂÈÎ ÂÏ‡ È¯‰
 ÚÂ·˜ ‡ÒÎ‰ ˙È· ‡˙˘‰ ‰"·  È‡„ ‡È‰  ̆ "·„ ‡˙È˙Ó ‡‰ ÈÎ ‡˙ÎÏ‰ ˙ÈÏ
Ô‡Î ÍÏ È˙¯Ò‡  Ô‡Î ÍÏ  È˙¯˙‰˘ ÌÈ¯·„  È·È˙ÈÓ ‡ÈÚ·ÈÓ È‡¯Ú ‡ÒÎ‰ ˙È· È¯˘
È˙¯Ò‡ ÚÂ·˜  Ô‡Î ÍÏ È˙¯˙‰ ÏÏ‰ ˙È· ‡ÓÏ˘· ˙¯Ó‡ È‡ ÔÈÏÈÙ˙  Â‡Ï È‡Ó
 ‡È˙ ÈÎ È„ÈÓ ‡ÏÂ  Â¯˘ ‡Ï ‡‰ ˘"· ˙¯Ó‡ È‡  ‡Ï‡ È‡¯Ú ‡ÒÎ‰ ˙È· Ô‡Î ÍÏ
ÂÈÙÏÂ  ÁÙË ÂÈ¯Á‡Ï ‰Ï‚Ó  ‰Ù ‡Â‰˘Î ‡„Á È˙„ ÌÈÈÁÙËÂ ÁÙË  ÔÈÚÏ ‡È‰‰
˘È‡·  È„È‡Â  È„È‡  Â‡Ï  È‡Ó ÌÂÏÎ ‡ÏÂ ÂÈÙÏÂ ÁÙË  ÂÈ¯Á‡Ï Í„È‡ ‡È˙Â ÌÈÈÁÙË
ÈÏ ‰ÓÏ ÁÙË  ÂÈ¯Á‡Ï ÌÈË˜·  È‡ ‡¯·Ò˙Â ÌÈË˜Ï Ô‡Î ÌÈÏÂ„‚Ï Ô‡Î ‡È˘˜ ‡ÏÂ

‡È˘˜ ‡ÏÂ ÌÈÏÂ„‚· È„È‡Â È„È‡ ‡Ï‡‰È˙˜„ ‡‰ ÈÎ‰  È‡ ‰˘‡· ‡‰ ˘È‡· ‡‰
‰ÏÚ(âÈÎ‰ ‡˙ÏÈÓ„ ‡Î¯„ ‰·Â˘˙  ÂÈÏÚ ÔÈ‡ È‡Ó ‰·Â˘˙  ÂÈÏÚ ÔÈ‡˘  Â"˜  Â‰Ê

 ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ‡˙·ÂÈ˙ ˙˘˘ ·¯  ̄ Ó‡ ‡·¯„ ‡˙·ÂÈ˙Â  ÔÈÏÈÙ˙  Â‡Ï ‡Ï‡ ‡˙È‡
 ̄ Ó‡˜  ÈÎ‰  ÔÎ˘ ÏÎ ‡Ï È‡¯Ú ‡ÒÎ‰ ˙È· È¯˘ ÚÂ·˜ ‡ÒÎ‰ ˙È· ‡˙˘‰ ‡È˘˜

ÂÈ¯Ò‡ ˙ÂˆÂˆÈ ‡ÎÈ‡„ È‡¯Ú ‡ÒÎ‰ ˙È· È¯˘ ˙ÂˆÂˆÈ ‡ÎÈÏ„ ÚÂ·˜ ‡ÒÎ‰ ˙È·
 ‡˙ÏÈÓ ‡‰ ¯Ó‡˜  ÈÎ‰ ‡È‰ ‡˙ÈÈÏÚÓ ‰·Â˘˙ ‰·Â˘˙ ÂÈÏÚ ÔÈ‡  È‡Ó‡ ÈÎ‰ È‡

Â ‡ÓÚË ˙¯Â˙· ‰Ï È˙È˙Â" ̃  Â‰Ê Â" ̃ ˙¯Â˙· ‰Ï ‡È˙‡ È‡„ Â"˜· ‰Ï È˙È˙ ‡Ï
:‰·Â˘˙ ÂÈÏÚ ÔÈ‡˘(ã¯"˙Ê ÌÈÓÚÙ ‰¯˘Ú ÍÏ‰Ó  Ú·˜ ˙„ÂÚÒÏ ÒÎÈÏ ‰ˆÂ¯‰

 ÒÎ‰  ̃ ÁˆÈ '¯  ̄ Ó‡ ÒÎ Î" Á‡Â ‰ÙÈÂ ˙ÂÓ‡ ' È ÌÈÓÚÙ '„  Â‡ ˙ÂÓ‡ '„
‡ÈÈÁ  ̄ "‡„ ‡ÈÈÁ '¯„ ‡‚ÈÏÙÂ ÒÎ Î"Á‡Â ÂÈÏÈÙ˙  ıÏÂÁ Ú·˜ ˙„ÂÚÒÏÁÔÁÈÓ

 ̃ ÁˆÈ  ̄ ·  ÔÓÁ ·¯ ¯Ó‡ ˙ÓÈ‡ „ÚÂ  ÂÏ ¯Â„‰  ÔÎÂ  ÂÁÏ˘ ÏÚËÈ˙  ‰Î¯· ÔÓÊ „Ú
 ‡Ï  ̄ ÂˆÈ ‡Ï Í„È‡ ‡È˙Â  Â˙ÂÒ˜¯Ù‡· ÂÈ˙ÂÚÓ ÌÚ ÂÈÏÈÙ˙ Ì„‡ ¯¯Âˆ ‡„Á

‰ÈÓÊ‡ ‡Ï„ ‡‰ ‰ÈÓÊ‡„ ‡‰ ‡È˘˜(ä‡„ÒÁ ·¯ ¯Ó‡„ÈÔÈÏÈÙ˙„ ‡¯„ÂÒ È‡‰
 ‰ÈÓÊ‡  ÈËÈ˘Ù  ‰È· ¯ˆÈÓÏ  ̄ ÂÒ‡  ÔÈÏÈÙ˙ ‰È· ¯ˆ ÔÈÏÈÙ˙ ‰È· ¯ˆÈÓÏ ‰ÈÓÊ‡„

 ̄ Ó‡„ ÈÈ·‡ÏÂ ÈÊÂÊ ‰È·  ̄ ˆÈÓÏ  È¯˘  ‰ÈÓÊ‡ ‡ÏÂ ‰È· ¯ˆ  ‰È·  ̄ ˆ ‡ÏÂ(å ‰ÓÊ‰
 ‡Ï È‡ ¯ÈÒ‡  ‰ÈÓÊ‡  È‡ ‰È· ¯ˆ ‰È· ¯ˆ ‡Ï„  ‚"Ú‡ ‰ÈÓÊ‡ ‡È‰ ‡˙ÏÈÓ
 ÁÈÈ˘  Â‰Ó ‰„Â‰È ·¯Ó ‡ÈÂÁ ·¯„ ‰È¯· ÛÒÂÈ ·¯ ‰ÈÈÓ ‡Ú· ‡Ï ‰ÈÓÊ‡

ÂÈ˙Â˘‡¯Ó ˙Á˙  ÂÈÏÈÙ˙ Ì„‡ÎÔ‰·  ‚‰Â˘ ÈÏ ‡ÈÚ·ÈÓ ‡˜ ‡Ï ÂÈ˙ÂÏ‚¯Ó ˙Á˙
 Ï‡ÂÓ˘  ̄ Ó‡  ÈÎ‰  Ï"‡  È‡Ó  ÂÈ˙Â˘‡¯Ó ˙Á˙ ÈÏ ‡ÈÚ·ÈÓ ‡˜  ÈÎ  ÔÂÈÊ· ‚‰Ó

ÏÈÙÓ ÂÈ˙ÂÏ‚¯Ó ˙Á˙  ÂÈÏÈÙ˙ Ì„‡ ÁÈÈ ‡Ï  È·È˙ÈÓ ÂÓÚ  Â˙˘‡  ÂÏÈÙ‡ ¯˙ÂÓ
ÂÓÚ Â˙˘‡  ‰˙È‰ Ì‡Â  ÂÈ˙Â˘‡¯Ó ˙Á˙ ÔÁÈÓ Ï·‡  ÔÂÈÊ· Í¯„  Ì‰· ‚‰Â˘
 Ï‡ÂÓ˘„ ‡˙·ÂÈ˙ ¯˙ÂÓ ÌÈÁÙË '‚ ÍÂÓ  Â‡ ÌÈÁÙË ' ‚ ‰Â·‚˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ¯ÂÒ‡
 Ë"Ó ‰È˙ÂÂÎ ‡˙ÎÏ‰ Ï‡ÂÓ˘„ ‡˙·ÂÈ˙ ‡È˙„  ‚"Ú‡ ‡·¯  ̄ Ó‡ ‡˙·ÂÈ˙

 ÏÎ

 Ò"˘‰  ̇ ¯ÂÒÓ

àî:,א) äëåñ(ב,[.åë íù]
äö.],ג) î"á](ד,.áô úáù
çî.,ה) ïéøãäðñ(ו:æî íù]

,[:ãì úåçðî :åë äìéâî .çî
[íù],ח)[à"ò],ז)

 ËÙ˘Ó  ÔÈÚ
 ‰ÂˆÓ ¯

‰Ò‡'ìäî ä"ô 'ééî
âîñ ä äëìä äìôú
ç"åà ò"åù øåè èé ïéùò

:à óéòñ åö ïîéñ
ÂÒ·úåëìäî ã"ô 'ééî

âîñ çé äëìä ïéìéôú
ç"åà ò"åùå øåè áë ïéùò

:à óéòñ âî ïîéñ
ÊÒ‚âîñ åè 'ìä íù 'ééî

ò"ùåè íùç"åàïîéñ
:ãî

ÁÒ„'åëìäî ä"ô 'ééî
âîñ ä äëìä äìôú
ïîéñ ç"åà ò"ùåè èé ïéùò

:à óéòñ åö
ËÒ‰úåòã 'ìäî ä"ô 'ééî

ç"åà ò"åù øåè å 'ìä
:ã óéòñ â ïîéñ

Âïéìéôú 'ìäî ã"ô 'ééî]
âî 'éñ ç"åà ò"ùåè çé 'ìä

à 'éòñ:[
ÚÊúåòã úåëìäî ã"ô 'ééî

:á äëìä
‡ÚË Á'ìäî ã"ô 'ééî

âîñ æè äëìä ïéìéôú
ïîéñ ç"åà ò"ùåè áë ïéùò

:ç óéòñ î
·ÚÈâîñ è 'ìä íù 'ééî

'éñ ç"åà ò"ùåè íù
:â óéòñ áî

‚ÚÏ Îãë 'ìä íù 'ééî
ç"åà ò"ùåè íù âîñ

:â óéòñ î 'éñ

³
 Á"·‰ ˙Â‰‚‰

È"˘¯'åëå(א) àéúà éàã ä"ã
àñëä úéááÚÂ·˜:øåîç³

 Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚
È"˘¯ Ô‰· Ô˘ÈÈ ‡ÏÂ  ‰"„

. ÁÈÙÈ  ‡Ó˘åë 'ã äëåñ ïééò
:ò"öå à"ò³

 ‡"¯‚‰  ̇ Â‰‚‰
[‡]È"˘¯ïäá ïùéé àìå ä"ã

:ì"öë .ìéôé àîù³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

.Ô‰· Ô˘ÈÈ ‡ÏÂåìôé àîù
äéì àðîé÷åà éëäå ,åãéî
àäã (.åë äëåñ) ïùéäá
éòøà àìå òá÷ àì éðú÷ã

äéãéá äéì èé÷ðãá סוכה)

ˆ¯.מא:) ‡ÏÂ ‰ÈÓÊ‡
.‰È·àúìéî åàì äðîæä
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.‰ÈÓÊ‡ ‡ÏÂàîìòá éàø÷à
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ÈÎא. ÔÂ˘Ï‰ ÚÓ˘Ó· ÔÈ‡Â
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.‡˙ÈÈ¯··.ïåàéìøéù é"ø 'ñåú³

ÔÂ‡‚ ÌÈÒÈ ·¯
ÈÈ·‡ÏÂ‰ÓÊ‰ ¯Ó‡„
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ÓÏ˙מז) „‚· ‚¯Â‡‰ ¯Ó˙È‡
¯Ó‡ ‡·¯Â ¯ÂÒ‡ ¯Ó‡ ÈÈ·‡
¯ÂÒ‡ ¯Ó‡ ÈÈ·‡ ¯˙ÂÓ
:‡È‰ ‡˙ÏÈÓ ‰ÓÊ‰
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ברכות דף כג יום ראשון כ"ט טבת תש"פ 

מחלוקת בדין המפסיק בתפילתו מחמת שיצאו ממנו מי רגלים, אם צריך לחזור לראש התפילה
עד שיכלו  לפסוק מתפילתו  צריך  רגלים לצאת ממנו,  מי  והתחילו  העומד בתפלה, 
המים לצאת ממנו, ונחלקו רב חסדא ורב המנונא כשחוזר ומתפלל האם חוזר לראש 

התפילה, או למקום בו הוא הפסיק.

הצעת ביאור: המחלוקת בדין המפסיק באמצע תפילתו שיעור זמן שיכול לגמור בו את כל התפילה
לימא בהא קמיפלגי, מר - מי שאומר שחוזר לראש התפילה, סבר, אם שהה כדי לגמור 

את כולה, חוזר לראש.

חוזר  כולה,  לגמור את  כדי  סבר, שהשוהה  למקום שפסק,  מי שאומר שחוזר   - ומר 
למקום שפסק.

דחיית הביאור
אמר רב אשי: האי אם שהה, אם לא שהה מיבעי ליה – אם כדברך, שטעם הסובר שצריך 
להתחיל מתחילת התפילה הוא בגלל ששהה בהפסקתו שיעור זמן שיכול לגמור בו את 
כל התפילה, אם כך היה לו לומר במפורש שיש הבדל בדין זה בין אם שהה כדי לגמור 
את כולה לבין אם לא שהה לגמור את כולה, ומכך שלא הזכיר זאת, משמע שדבריו 

אמורים גם באופן שלא שהה לגמור את כולה.

ביאור חדש במחלוקת
אלא דכולי עלמא, אם שהה כדי לגמור את כולה, חוזר לראש.

והתם ]ושם[ בנידון מי שהפסיק בתפילה מחמת מי רגלים שיצאו ממנו באמצע תפילתו 
בדלא שהה קמיפלגי - האמוראים נחלקו כאשר הוא לא שהה בהפסקתו שיעור זמן כדי 

לגמור את כל התפילה.

דמר - מי שאומר שחוזר לראש התפילה, סבר, גברא דחויא הוא - אדם שיצאו ממנו 
מי רגלים בתפילה, ודאי שכאשר התחיל להתפלל היה צריך לנקביו, ואין ראוי ]וממילא 

במצב כזה הוא דחוי מלהתפלל[, ואין תפלתו תפלה.

הוא[,  ראוי  זה  ]אדם  הוא  חזיא  גברא  סבר,  שפסק  למקום  שחוזר  שאומר  מי   - ומר 
ותפלתו תפלה ]ואף מה שהתפלל כשהיה צריך לנקביו, תפילה ראויה היא, ואינו מתחיל 

אלא ממקום שפסק[.

· · ·

תפילה כשצריך לנקביו
תנו רבנן, הנצרך לנקביו אל יתפלל.

ואם התפלל, תפלתו תועבה.



8 | ביאיתהדףהאג / גמרא ופירושה

הדין כשיכול להתאפק
להתפלל  להתחיל  שאסור  שנו  לא  יהודה:  רב  אומרים[  ]ויש  ואיתימא  זביד,  רב  אמר 
כשצריך לנקביו, אלא שאינו יכול לשהות בעצמו ]שאינו יכול להתאפק ולהמתין[, אבל 

אם יכול לשהות בעצמו ]שאינו דחוק כל כך לצאת מיד לנקביו[, תפלתו תפלה.

זמן צריך שיוכל לשהות בעצמו ולהמתין מלצאת לנקביו, שיחשב  – כמה  ועד כמה 
'יכול לשהות בעצמו' ויהיה מותר לו להתחיל בתפילה?

אמר רב ששת: כאשר יכול להמתין עד שיעור הזמן של הליכת פרסה ]שהא 72 דקות[, 
נחשב 'יכול לשהות בעצמו'.

נוסח שונה במאמר הקודם
איכא דמתני לה אמתניתא – יש שלא הביאו את חלקו הראשון של מאמר זה בשם רב 
זביד או רב יהודה, אלא כחלק מהברייתא עצמה, וכך הם שונים בברייתא: במה דברים 
אמורים שאם נצרך לנקביו והתפלל תפילתו תועבה, כשאין יכול לעמוד על עצמו, אבל 

אם יכול לעמוד על עצמו, תפלתו תפלה.

לפי גירסא זו הגמרא מקשה על הברייתא: ועד כמה?

ועל זה אמר רב זביד: עד פרסה.

מקור שלא להתפלל כשצריך לנקביו
משום  יתפלל,  לא  זה  הרי  לנקביו  הנצרך  יונתן:  רבי  אמר  נחמני  בר  שמואל  רבי  אמר 

שנאמר 'הכון לקראת אלהיך ישראל'.

· · ·
ביאור הפסוק 'שמור רגלך'

ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: מאי דכתיב 'שמור רגלך כאשר תלך אל בית 
להביא  האלקים  לבית  ברגלך  ללכת  תצטרך  עצמך שלא תחטא, שלא  האלהים', שמור 

חטאת, ואם תחטא, הבא קרבן לפני.

החוטא ומביא קרבן צריך גם לעשות תשובה
בהמשך הפסוק נאמר 'וקרוב לשמע )דברי חכמים( מתת הכסילים זבח כי אינם יודעים 

לעשות רע'.

אמר רבא, כך ביאור הפסוק: הוי קרוב לשמוע דברי חכמים, שאם חוטאים מביאים קרבן 
ועושים תשובה.

'מתת הכסילים ]זבח[', אל תהי ככסילים, שחוטאים ומביאים קרבן, ואין עושים תשובה.

ועל זה מסיים הפסוק ואומר, 'כי אינם יודעים לעשות רע'.

מקשה הגמרא: אי הכי ]אם כן[, שאינם יודעים לעשות רע, צדיקים נינהו ]צדיקים הם[, 
ועל מה הם מביאים קרבן.
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המביא קרבן צריך להתבונן
אלא כך הוא ביאור הפסוק: אל תהי ככסילים שחוטאים ומביאים קרבן, ואינם יודעים 
אם על הטובה הם מביאים אם על הרעה הם מביאים. אמר הקדוש ברוך הוא, בין טוב לרע 

אינן מבחינים, והם מביאים קרבן לפני.

ביאור נוסף בפסוק
רב אשי, ואיתימא ]ויש אומרים[ רבי חנינא בר פפא אמר: מה שנאמר 'שמור רגלך' היינו 

שמור נקביך מבין רגלך, שלא תפיח, בשעה שאתה עומד בתפלה לפני.

· · ·
חליצת התפילין מראשו כשנכנס לבית הכסא לעשות צרכיו הגדולים

תנו רבנן, הנכנס לבית הכסא, חולץ תפיליו ברחוק ארבע אמות, ונכנס, אסור להכנס לבית 
הכסא כשתפילין בראשו, שבזמן שהם בראשו הם בגלוי, וגנאי הדבר, ואף אם עומד עם 

תפילין בראשו בתוך ד' אמות מבית הכסא, הוא גנאי.

אמר רב אחא בר רב הונא, אמר רב ששת: לא שנו שצריך לחלוץ את התפילין ברחוק 
ד' אמות אלא בית הכסא קבוע שהשתמשו בו כבר, ויש בו צואה, ]שבתי כסאות שלהם 

היו בשדה בלא חפירה או בור לצואה, והצואה מונחת על פני השדה[,

אבל בית הכסא עראי ]מקום שעדיין לא השתמשו בו לבית הכסא, וכעת בא לעשותו 
בית הכסא[ חולץ, ונפנה ]עושה צרכיו[ לאלתר, ואינו צריך להרחיק ד' אמות, כי מקום 

זה עדיין לא בית כסא קבוע, ואין שם צואה.

וכשהוא יוצא מהבית הכסא שהיה עראי, מרחיק ארבע אמות, ומניחן את התפילין, מפני 
שעשאו בית הכסא קבוע – שלאחר שהשתמש בבית הכסא, הרי יש בו צואה והרי הוא 
בית  ד' אמות של  בית כסא קבוע, שכאמור אסור להיות עם תפילין על ראשו בתוך 

כסא שהשתמשו בו כבר.

האם מותר להשתין בבית כסא קבוע כשתפילין בראשו
איבעיא להו, מהו שיכנס אדם בתפילין כשהם על ראשו לבית הכסא קבוע להשתין מים.

רבינא, שרי ]התיר[.

רב אדא בר מתנא, אסר.

אתו שיילוה לרבא ]באו ושאלו את רבא[, אמר להו: אסור. מפני שחיישינן שמא יפנה 
בהן גדולים. ואמרי לה, שמא יפיח בהן.

· · ·
מחלוקת תנאים בדין הנכנס לבית כסא קבוע וחולץ את התפילין, אם יניחם מחוץ לבית הכסא או 

שמחזיקם בידו
]דעת בית שמאי: מניחם בחלון הסמוך לרשות הרבים:[ תניא אידך, הנכנס לבית הכסא 
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קבוע, חולץ תפיליו ברחוק ארבע אמות, ומניחן בחלון הסמוך לרשות הרבים, ונכנס, וכשהוא 
יוצא מרחיק ארבע אמות ומניחן, דברי בית שמאי.

]דעת בית הלל: אוחזן בידו[ ובית הלל אומרים: אוחזן בידו, ונכנס.

]דעת רבי עקיבא[ רבי עקיבא אומר: אוחזן בבגדו, ונכנס.

]בירור בדברי רבי עקיבא:[ בבגדו, סלקא דעתך, זימנין מישתלי להו ונפלי ]הרי לפעמים 
ישכח שהם בבגדו והם יפלו[.

]ביאור דברי רבי עקיבא אוחזן בבגדו ובידו:[ אלא אימא, אוחזן בבגדו ובידו ]מכסה את 
התפילין בבגדו, ומחזיק בידו את הבגד שבתוכו התפילין[ ונכנס.

לרשות  הסמוכים  בחורים  להניחם  יכול  הדין  ומבאר שמעיקר  ממשיך  עקיבא  ]רבי 
ומניחם בחורין  ובידו:[  הרבים, אלא שמשום מעשה שהיה תיקנו שיהיה אוחזם בבגדו 
הסמוכים לבית הכסא ]בחורים שבצד הפנימי של הכותל, בתוך חדר בית הכסא[, ולא 
יניחם בחורין הסמוכים לרשות הרבים ]מחוץ לבית הכסא, בצד החיצוני של הכותל הפונה 
ומעשה בתלמיד אחד,  לידי חשד.  ויבא  דרכים,  עוברי  אותם  יטלו  שמא  הרבים[,  לרשות 
שהניח תפיליו בחורין הסמוכים לרשות הרבים, ובאת זונה אחת ונטלתן, ובאת לבית המדרש 
ואמרה, ראו מה נתן לי פלוני בשכרי. כיון ששמע אותו תלמיד כך, עלה לראש הגג, ונפל 
ומת. באותה שעה התקינו, שיהא אוחזן בבגדו ובידו ונכנס ]ולפי זה אף לא יניחם בחורי 

הכותל שבתוך בית הכסא, אלא אוחזן בבגדו ובידו[.

ברייתא הסוברת שאין להניח את התפילין בחורים אלא לאוחזם ביד
תנו רבנן, בראשונה היו מניחין תפילין בחורין הסמוכין לבית הכסא, ובאין עכברים ונוטלין 
אותן. התקינו שיהו מניחין אותן בחלונות הסמוכות לרשות הרבים ]שאין עכברים מצויים 
במקום הילוך בני אדם[, ובאין עוברי דרכים ונוטלין אותן. התקינו, שיהא אוחזן בידו ונכנס 

]כדעת בית הלל, שאוחז את התפילין ביד, בלא עטיפתם בבגדו[.

רבי מיאשא: גוללם ואוחזם כנגד ליבו
ספר,  כמין  שלהם  ברצועות  גוללן  הלכה,  לוי:  בן  יהושע  דרבי  בריה  מיאשא  רבי  אמר 

ואוחזן בימינו ]ביד ימינו, ובלא בגדו, כדי שלא יפלו )כדעת בית הלל([ כנגד לבו.

זהירות בכבוד הרצועה
אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן: ובלבד שלא תהא רצועה יוצאת מתחת ידו טפח, 

שיש ברצועה קדושה.

· · ·

הנחת התפילין ב'כיס' והנחתו על גבי קרקע
אמר רבי יעקב בר אחא אמר רבי זירא: לא שנו שגוללם כמין ספר ואוחזם בידו, כשחולצם 
כדי לעשות צרכיו, אלא שיש שהות ביום ללבשן לאחר שנפנה, ואז הקלו שיכול לגוללם 

ולאוחזם בידו, ולא להניחם בתוך תיק, כיון שרוצה לחזור וללובשם.
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אבל אם אין שהות ביום ללבשן, עושה להן כמין כיס ]תיק[ שחללו טפח, ומניחן בתוך 
הכיס.

]אמורא נוסף הסובר כדעה זו:[ אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: ביום, כאשר חולץ 
את התפילין, גוללן כמין ספר, ומניחן בידו כנגד לבו.

כיס  כמין  להן  עושה  הבקר,  עד  להצניעם  מנת  על  בביתו  חולצן  כשהוא  ובלילה, 
להניח את הכיס שבתוכו התפילין על הקרקע, שכיון  ויכול  הכיס,  ומניחן בתוך  טפח, 
שחלל הכיס טפח, הרי זה 'כלי חשוב' שיש לו שם 'אהל', ואז אין זה נחשב שמניח את 
התפילין על הקרקע, אלא שמניח את ה'כיס' על הקרקע, והכיס הוא חציצה והפסק בין 

התפילין לקרקע.

הדין ב'כיס' שאינו מיוחד לתפילין
אמר אביי: לא שנו שצריך לעשות לתפילין כיס שיש בו חלל טפח, כדי להניח את 
הכיס על הקרקע, אלא בכלי שהוא כליין - בכיס העשוי לצורך התפילין, שבגלל שהוא 
עשוי לתפילין, הוא קרוב להיות בטל לתפילין, ואם אין בו חלל טפח אין לו חשיבות 

'כלי' ו'דבר ניכר' בפני עצמו, וזה נחשב שהוא מניח את התפילין ממש על הקרע.

אבל בכלי שאינו כליין ]שאינו מיוחד לצורך התפילין[ אפילו פחות מטפח, יש לו חשיבות 
'כלי', ומותר להניחו על הקרקע כשתפילין בתוכו, שזה נחשב שהוא מניח את ה'כלי על 

הקרקע, והכלי חוצץ בין התפילין לקרקע.

]ראיה שכלי חוצץ גם אם אין בו טפח:[ אמר מר זוטרא ואיתימא רב אשי: תדע, שהרי 
פכין קטנים מצילין באהל המת – כלי סגור שנמצא באהל המת, גם אם אין בו טפח, יש 
לו חשיבות בפני עצמו, והוא חוצץ בפני הטומאה, ומה שבתוכו לא נטמא, ]ולא אומרים 

שהכלי בטל למה שבתוכו[.

· · ·
הנהגת רבי יוחנן בתפילין כשהיה נכנס לבית הכסא

ואמר רבה בר בר חנה: כי הוה אזלינן בתריה דרבי ]כאשר היינו הולכים אחרי רבי[ יוחנן, 
כי הוה בעי למיעל ]כאשר היה רוצה להיכנס[ לבית הכסא כי הוה נקיט ספרא דאגדתא 

]כאשר היה אוחז ספר אגדות[, הוה יהיב לן ]היה נותן לנו את הספר[.

תפילין, לא הוה יהיב לן ]לא היה נותן לנו את  כי הוה נקיט ]כאשר היה אוחז[  אבל 
התפילין[, אלא נכנס עם התפילין כשהם בידיו, וכך אמר רבי יוחנן: הואיל ושרונהו ]והתירו 
לנו[ רבנן להכנס עמהם לבית הכסא כשמחזיקם בידיו כדי לשמור על התפילין, ]עמוד ב[ 

ננטרן – אכניס את התפילין עמי והם ישמרוני מן המזיקים.

הנהגת רב נחמן בתפילין כשהיה נכנס לבית הכסא
הוה  כי  נחמן,  רב[  אחרי  הולכים  היינו  ]כאשר  דרב  בתריה  אזלינן  הוה  כי  רבא:  אמר 
נקיט ספרא דאגדתא ]כאשר היה אוחז ספר אגדות[, יהיב לן ]היה נותן לנו את הספר[.

נותן לנו[. אמר: הואיל  תפילין, לא יהיב לן ]לא היה  כי הוה נקיט ]כאשר היה אוחז[ 
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ושרונהו ]והתירו לנו[ רבנן להכניס את התפילין לבית הכסא כשמחזיקם בידיו, ננטרן – 
אכניסם עמי וישמרוני מן המזיקים.

· · ·
החזקת תפילין או ס"ת ביד בשעת התפילה

תנו רבנן, לא יאחז אדם תפילין בידו, וספר תורה בזרועו, ויתפלל, שכאשר הם בידו, אין 
דעתו מיושבת עליו בתפלה, שהרי לבו תמיד עליהן שלא יפלו מידו.

'השתנה' או שינה כשמחזיק תפילין בידיו
ולא ישתין בהן מים, ולא יישן בהן, לא שינת קבע ולא שינת עראי, שמא יפיח בשנתו.

החזקת סכין, מעות, קערה או ככר, בשעת התפילה
אמר שמואל: סכין, ומעות, וקערה, וככר, הרי אלו כיוצא בהן, כמו ס"ת ותפילין, שגם 
אותם אסור להחזיק בשעת התפילה, מפני שכאשר הם ביד האדם הוא טרוד בהם שלא 
יפלו ]הסכין שלא תפול ותזיקנו, הקערה שלא תפול וישפך מה שבתוכה, המעות שלא 

יאבדו, והככר שלא יפול ויתלכלך[, ואין דעתו מיושבת בתפילה.

רבא בשם רב ששת: משנה זו שאוסרת להשתין כשתפילין בידו, היא דעת בית שמאי, אבל לבית 
הלל מותר להיכנס לבית הכסא ולהשתין כשתפילין בידיו

אמר רבא אמר רב ששת: לית הלכתא כי הא מתניתא ]אין הלכה כמשנה זו שאוסרת 
להשתין בתפילין[, דבית שמאי היא - שמשנה זו היא כדעת בית שמאי, שאמרו לעיל 
שאסור להיכנס כשתפילין בידיו לבית הכסא, ]אלא מניחם בחורי רשות הרבים[, ואין 

הלכה כבית שמאי.

]ראיה שהמשנה היא לא כדעת בית הלל:[ דאי – שאם משנה זו היא כדעת בית הלל, 
השתא בית הכסא קבוע שרי ]הרי לבית כסא קבוע התירו בית הלל להכנס כשתפילין 
בידיו,  הגדולים כאשר התפילין  ואף התירו לעשות צרכיו  בידו[, כמובא דעתם לעיל, 
שהרי 'בית כסא קבוע' הוא מקום קבוע ומיועד לצרכים גדולים, ואם כן בית הכסא עראי 
מיבעיא ]צריך לומר שמותר[ להכנס אליו, ולהשתין בו, כאשר התפילין בידיו ]בית כסא 
עראי, הוא כל מקום שהולכים להשתין בו, ואינו מקום שעושים בו צרכים גדולים, שהרי 

בשביל להשתין אדם לא הולך לבית כסא קבוע, אלא לסתם מקום[.

קושיא: בברייתא מבואר ]שלבית הלל[ אסור להיכנס כשתפילין בידיו לבית כסא עראי
מיתיבי, ]לשון הברייתא:[ דברים שהתרתי לך כאן, אסרתי לך כאן.

לומר  הברייתא  כוונת  בפשטות  הרי   – תפילין  לאו,  מאי  הברייתא:[  בביאור  ]הצעה 
מותר  קבוע  כסא  ולבית  בידיו,  כשתפילין  ולהשתין  להכנס  אסור  עראי  כסא  שלבית 
להכנס ולעשות צרכיו כשתפילין בידיו. ]כפי שהגמרא תבאר בהמשך את טעם הדבר, 

מדוע אסור להחזיק תפילין בידיו רק כשמשתין, ולא כשעושה צרכיו הגדולים[.

]ביאור זה יתכן רק אם הברייתא היא לפי דעת בית הלל:[ אי אמרת בשלמא - שהרי אם 
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תאמר שברייתא היא לפי דעת בית הלל, הרי דברי הברייתא מיושבים, 'דברים שהתרתי 
לך כאן' בבית כסא קבוע שאליו מותר להכנס עם תפילין ולהחזיקם בידיו, כשעושה צרכיו, 
'אסרתי לך כאן' בבית הכסא עראי, שאליו אסור להכנס עם תפילין ולהחזיקם כשמשתין.

]ביאור זה אינו שייך, אם הברייתא היא לפי דעת בית שמאי:[ אלא אי אמרת שהברייתא 
היא לפי דעת בית שמאי, הרי אי אפשר לומר כך, הא לא שרו ולא מידי ]שהרי הם לא 
מתירים דבר בעניין זה[ שהם סוברים שאסור להכנס כלל לבית כסא עם תפילין בידיו.

והם אוסרים להכנס עם תפילין לבית  זו היא דעת בית הלל,  אלא מוכח שברייתא 
כסא עראי, ולהשתין כאשר הם בידיו, וכיצד אתה אומר שלפי בית הלל מותר להשתין 

עם תפילין בידיו.

תירוץ: ברייתא זו לא מדברת על כניסה עם תפילין לבית הכסא
מיישבת הגמרא: כי תניא ההיא, הברייתא שאומרת 'דברים שאסרתי לך כאן התרתי 
לך כאן' אינה דנה כלל על עניין תפילין בבית הכסא, אלא לענין טפח וטפחיים, שהוא 
'דברים  זה אמרה הברייתא  שיעור כמה מותר לאדם לגלות עצמו בבית הכסא, שעל 
שאסרתי לך כאן', בבית כסא קבוע שהולך בו לגדולים, ואסור לגלות טפחיים, 'התרתי 
לך כאן', בבית כסא עראי שהולך לקטנים, שם מותר לגלות טפחיים, משום קילוח מי 

רגלים הניתזין למרחוק.

]ביאור דין טפח וטפחיים, שהנה, יש סתירה בין שתי ברייתות:[ דתני חדא ]שבברייתא 
אחת כתוב:[ כשהוא נפנה מגלה לאחריו טפח, ולפניו טפחיים. ותניא אידך ]ובברייתא שניה 

כתוב:[ לאחריו טפח ולפניו ולא כלום.

באיש,  מאי לאו אידי ואידי ]זה וזה, שני הברייתות מדברות[  ]נסיון יישוב הסתירה:[ 
ולא קשיא, כאן לגדולים, מגלה טפח. כאן לקטנים, מגלה טפחיים.

]דחיית יישוב הסתירה:[ ותסברא, אי בקטנים, לאחריו טפח למה לי.

]יישוב חדש לסתירה:[ אלא אידי ואידי בגדולים, ומתוך שהוא דוחק עצמו לגדולים הוא 
בא לידי קטנים, ולא קשיא הא באיש לאחריו טפח, ומלפניו טפחיים, הא באשה מלפניה 
ולא כלום, ועל זה אמרה הברייתא 'דברים שאסרתי לך כאן' באשה, שהיא אסורה לגלות 

לפניה, 'התרתי לך כאן' באיש, שהוא מותר לגלות לפניו.

דחיית התירוץ: מהמשך דברי הברייתא מוכח שאי אפשר לפרש שהברייתא עוסקת בטפח וטפחיים
אי הכי, שהברייתא מדברת על דין גילוי טפח או טפחיים, הא דקתני עלה מה שכתוב 
דרכא  הרי  תשובה,  עליו  אין  מאי  תשובה',  עליו  שאין  וחומר  קל  'זהו  הברייתא  בסיום 
דמילתא הכי איתא ]דרך הדבר כך הוא[ שהאיש צריך לגלות לפניו ולא האשה, ואם כן 
יש הסבר טוב למה באשה מחמירים בזה ובאיש מקילים, ולא שייך לסתור דין זה על 

ידי קל וחומר.

הכסא,  לבית  בידו  תפילין  עם  כניסה  על  מדברת  שהברייתא  לומר  צריך  לאו  אלא 
זה  ועל  מותר,  קבוע  כסא  ]ולבית  הלל,  לבית  זאת  לעשות  אסור  עראי  כסא  שבבית 
הברייתא אומרת, שיש לפרוך דין זה מקל וחומר, שאם בבית כסא קבוע מותר, כיצד 
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יתכן שבבית כסא עראי אסור, ובהמשך הגמרא תקשה אם יש פירכא לדין זה, מדוע 
הברייתא אומרת שכך הדין[.

ותיובתא דרבא אמר רב ששת, תיובתא, ונשאר קושיא ו'תיובתא' על דברי רבא שאמר 
בדעת בית הלל שמותר להכנס לבית כסא עראי ולהשתין כשתפילין בידיו.

בירור בברייתא: כיצד יתכן שלבית הכסא עראי אסור להכנס עם תפילין בידו ולבית כסא קבוע מותר
לאחר שהגמרא ביארה שהברייתא היא לדעת בית הלל, והם מתירים להכנס כשתפילין 
בידו לבית כסא קבוע, ואוסרים זאת בבית כסא ארעי, מקשה הגמרא: מכל מקום קשיא, 

השתא בית הכסא קבוע שרי, בית הכסא עראי לא כל שכן?

ביאור הברייתא: בבית כסא ארעי יש ניצוצות
מבארת הגמרא: הכי קאמר, בית הכסא קבוע, דליכא ניצוצות שבית כסא קבוע מיועד 
לעשות צרכיו הגדולים, ועושה צרכיו בו כאשר הוא יושב, וכאשר הוא נפנה ומשתין 
בישיבה לא ניתז מי רגלים על גופו, לכן שרי - מותר להכנס שם ולעשות צרכיו כשתפילין 

בידו, שאינו צריך יד פנויה לנקות מי רגלים מגופו.

הוא  כאשר  בו  שמשתין   – ניצוצות  דאיכא  לקטנים,  שמיועד  עראי  הכסא  בית  אבל 
עומד, ויש טיפות של מי רגלים שניתזים על גבי רגליו, אסרי – אסור להשתין בו כאשר 
תפילין בידיו, שכיון שצריך לנגב ולנקות ]בידו[ את הניצוצות שניתזו על רגליו, גנאי 

הוא שיאחז את התפילין בידו.

בירור: אם כך שטעם הברייתא מבואר, מדוע נאמר בברייתא 'אין עליו תשובה'
אי הכי, אמאי אין עליו תשובה, תשובה מעלייתא היא?

ביאור, כך כונת הברייתא: אי אפשר ללמוד דין זה בתורת קל וחומר אלא מסברא
הכי קאמר, הא מילתא – דבר זה שבבית כסא עראי אסור להכנס עם תפילין בידיו, 
ובבית כסא קבוע מותר, תיתי לה בתורת טעמא – תלמד זאת בסברא ובטעם, כמבואר.

עם  להכנס  לאסור  אל תאמר שהטעם  וחומר,  בקל  זאת  ולא תלמד   – לה  תיתי  ולא 
תפילין בידיו לבית כסא עראי, ושלא לומדים להתיר זאת בקל וחומר )שאם בבית כסא 

קבוע מותר, בודאי שבבית כסא עראי מותר(, מפני שבית כסא עראי חמור יותר,

דאי אתיא לה ]שהרי אם תלמד דין זה[ בתורת קל וחומר, ותאמר שאי אפשר ללמוד 
להתיר בבית כסא עראי, מפני שיש צד חומרא בבית כסא עראי, אין זה נכון, שהרי זהו 
קל וחומר שאין עליו תשובה - שאין שום צד שבית הכסא עראי חמור יותר מבית כסא 
קבוע, ובתורת קל וחומר בודאי שאם בבית כסא קבוע מותר, מותר גם בבית כסא עראי. 

אלא שהטעם לאסור בבית כסא עראי, הוא מסברא, וכמבואר.

· · ·
ליפנות לנקביו קודם סעודת קבע

תנו רבנן, הרוצה ליכנס לסעודת קבע, וגנאי הוא שיצטרך לנקביו בתוך הסעודה, מהלך 
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בודק עצמו  ופעם  ובכל פעם  עשרה פעמים ארבע אמות, או ארבע פעמים עשר אמות, 
ויושב אולי יוכל להפנות שההילוך מוריד הגדולים לנקב, ויפנה, ואחר כך נכנס.

חליצת תפילין קודם שנכנס לסעודת קבע
ויתגנה  בסעודה  ישתכר  שמא  תפיליו,  חולץ  קבע,  לסעודת  הנכנס  יצחק:  רבי  אמר 

בתפיליו, ואחר כך נכנס.

דעת רבי חייא: מניח את התפילין על שולחנו
ופליגא דרבי חייא, דאמר רבי חייא: מניחן על שלחנו, וכן הדור לו, שיהו מזומנים לו, 

ויחזור ויניחם בשעת ברכה.

ועד אימת אינו מניח את התפילין בשעת הסעודה?

אמר רב נחמן בר יצחק: עד זמן ברכה – עד שמברך ברכת המזון.

· · ·
סתירה בדין הנחת התפילין בתיק עם מעותיו

תני חדא, צורר אדם תפיליו עם מעותיו באפרקסותו ]בסודר של ראש[, שיכול להשתמש 
בתיק אחד ]או בבגד אחד[ להניח בו גם תפילין וגם מעות.

ותניא אידך: לא יצור, שאסור להניח באותו כלי ]או שק, או בגד[ תפילין ודברים אחרים.

יישוב הסתירה: דין זה תלוי אם הזמין את הסודר לתפילין
לא קשיא, הא – מה שכתוב שאסור להניח באותו כלי תפילין וגם דברים אחרים, הוא 
באופן דאזמניה - שהזמין והכין את הכלי לצורך התפילין, ואז אסור להניח בו מעות, 
מפני שהוא מיוחד ומיועד לתפילין, הא – מה שכתוב שמותר להניח באותו כלי תפילין 

ודברים אחרים, מדובר דלא אזמניה – שלא הכין את הכלי לצורך התפילין.

]ראיה לתירוץ זה מדברי רב חסדא שרק אם גם הזמין את התיק לתפילין וגם השתמש 
בו לתפילין, אסור להניח בו מעות:[ דאמר רב חסדא: האי סודרא דתפילין ]בגד שמניח בו 
את התפילין[ דאזמניה למיצר ביה תפילין ]שהזמינו וייעדו כדי להניח בו את התפילין[, 

צר ביה ]אם הניח בו[ תפילין, אסור למיצר ביה פשיטי ]אסור להניח בו מעות[.

עדיין  בו  הניח  לא  ]ובפועל  ביה  צר  ולא  התפילין[,  לצורך  ]ייעדו  אזמניה  אם  אבל 
תפילין[. או צר ביה ]הניח בו תפילין[, ולא אזמניה ]ולא ייעד אותו לצורך התפילין[, שרי 

למיצר ביה זוזי ]מותר להניח בו מעות[.

]דעת אביי: אם הזמין את התיק לתפילין, אף שלא השתמש בו בפועל, אסור להניח 
בו מעות:[ ולאביי דאמר הזמנה מילתא היא, אזמניה אף על גב דלא צר ביה ]אם הזמינו, 

אע"ג שלא השתמש בו בפועל[ אסור להשתמש בו למעות.

ואם צר ביה השתמש בו לתפילין, אי אזמניה אסיר אם הזמינו אסור, אי לא אזמניה אם 
לא הזמינו לא נאסר להשתמש בו למעות.

· · ·
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הנחת תפילין תחת מראשותיו
בעא מיניה רב יוסף בריה דרב נחוניא מרב יהודה, מהו שיניח אדם תפיליו על מטתו, 

בלילה, כשהוא הולך לישון במטה זו, תחת מראשותיו - במקום הסמוך לראשו?

תחת מרגלותיו – במקום הסמוך לרגליו, לא קא מיבעיא לי – אינני מסתפק, שזה בודאי 
אסור, שנוהג בהן מנהג בזיון.

בסמוך  כשמניחם  ]האם  מאי,  מראשותיו  תחת  הוא[,  שלי  ]הספק  לי  מיבעיא  קא  כי 
לראשו, אין זה גנאי ובזיון, ומותר[?

דעת שמואל: מותר, אפילו אשתו עמו
אמר ליה רב יהודה: הכי אמר שמואל, מותר להניחם על מטתו, תחת מראשתיו, ואפילו 

אם אשתו עמו, ואין בזה בזיון לתפילין.

קושיא על שמואל: בברייתא מפורש שאם אשתו עמו אסור
מיתיבי, לא יניח אדם תפיליו תחת מרגלותיו מפני שנוהג בהם דרך בזיון.

אבל מניחן תחת מראשותיו. ואם היתה אשתו עמו, אסור.

היה מקום שגבוה שלשה טפחים אם יש כעין מדף ]מעל למקום ראשו[ שיוצא מהמטה, 
ואינו בגובה המטה, אלא גבוה ממנה שלשה טפחים, או נמוך שלשה טפחים או שהמדף 

נמוך מגובה המטה שלשה טפחים, מותר.

תיובתא דשמואל, תיובתא, שהרי מפורש בברייתא שאסור להניחם תחת מראשותיו 
כאשר אשתו עמו.

הלכה כשמואל
]ומותר להניח תפילין  אמר רבא: אף על גב דתניא תיובתא דשמואל, הלכתא כוותיה 

תחת מראשותיו גם כאשר אשתו עמו[.

מאי טעמא?

�
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עדיף. טפי לנטורינהו éðåéæáîכל åäì(ג)ïúøéîù ìò øäæåî àåäù äîë
:éðåéæáî åäì óéãò éôè íéáðâä ïîå íéøáëòä ïî.בכובעñéëä àåä

:íäìù.דכובע àåäåלמורשא ñéëä äö÷á ïúèéìáá ïéøëð ïéìéôúäù
:àùøåîë.בכילתא להו ÷ïøùå:צייר åúèî 'åáéáñ äñåøôä äòéøéá

לבר. למורשהון øù÷äומפיק úèéìá
äéä äòéøéä ïî ïéèìåá ïéìéôúäù
:äèîä ãöì àìå õåçä ãöì êôåä

הוה.ìñôñ:אשרשיפא. טבילה יום
ìéì äéì äåäã åúùà äìáèù íåé
åìéôà øîàã ìàåîùë åðééäå ùéîùú

:åîò åúùà.למעשה הלכה ולאגמורן
àìà äùò àì åì íàéáäì éðåöù äî
:ìàåîùë äùòî úåùòì äëìä éðãîìì

עמו. אשתו åéðô(ד)ואפילו øéæçéù
íéðô ãâðë íéðô íéðåô ïäù ïîæ ìëã
øåäøä àëéàã øåñàã äéì àèéùô
:ùéîùú éøáà éãé ìò äåøò úòéâð

כגופו. øåäøäאשתו àëéìå äá ìéâøå
éàä éìåë:.יוסף לרב øîàãבשלמא

õøúî àì øçà ìáà àéøùã àéä åúùà
øçàá àä åúùàá àä àúéðúîì åäì

:åúùà åðéà åúéá éðá éðú÷ã àäå היה
ביתו. ובני במטה ììëáישן åúùàå

:åúéá.נמי øçàלדידי ïéá åúùà ïéá
:àéä éàðú éðäã àúâåìô איכא הא

éããäà:עגבות. éòâðã חלתה וקוצה
øåñàערומה. íåøòù éô ìò óàå

äúáéùéáù úøúåî úáùåé äùà êøáì
:ò÷ø÷á íéñåëî äèîìù äéðô אבל

האיש. ãéâäåלא íéöéáäù éðôî
úåìåâîù éô ìò óàå ïéàøðå ïéèìåá

:àúòééñ åðééäå äéúåáâò שהיו כגון
טוחות. úåñåëîåפניה úå÷åáã

úåòéòù ïåùì òîùî úåçåè ò÷ø÷á
à"ùøééèìôà úèìåá äðéàù ÷ìç çéè

:æ"òìá.תשע ובן שלש ïîæבת àåäù
:äàéá ììëì ïéàá ïäù ובן י"א בת

úåøòùי"ב. ììëì úåàá ïäù ïîæ
úåàá êìéàå íùîù íéðåëð ïäéãùå
:ïäì äåàúî íãàù [äàéá] ììëì

רבא. אמר úçúהתם ïéìéôú éáâ
'éôà ìàåîù øîà÷ã åéúåùàøî

:ìàåîùë äëìä åîò åúùà.הכא
éøù à÷ã íéðùé íäù íéðù éáâ

:éàî åîò åúùàá ìàåîù מחתא
úçàמחתינהו. äâéøàá(י:íúâøà

בבגדו. שערו ãâðëיצא åãâá á÷ðù
á÷ðá øòùä ïî àöéå ïåúçúä ï÷æ
åãâðë ù"÷ úåø÷ì äåøò éåä éî åäî

:àì åà.שער äîשער øîåìë
:êëá.בה úùàלאסתכולי íà

:àéä ùéà.שבפנים æîåëתכשיטין
ïéùåò åéäù íçøä úéá ìù ñåôã
íçøä úéá éìúë ïéá÷åðå ïäéúåðáì
ïéáçåúå íéðæàä úà ïéá÷åðù êøãë
:íéøëæ ïäì å÷÷ãæé àìù éãë åúåà

שבחוץ. תכשיטין ãéîöåעם äãòöà
øåäøä úøôë ìò ïúåà åàéáä ïä

:ïéãî úåðáá åìëúñðù äøéáò לאשתו
àìולק"ש. äá äìåâî çôè íà

:äãâðë ù"÷ àø÷é.כ)שוקúùàá
:ùéà.ערוהåúùàá ïëå ìëúñäì

:ù"÷ì.שוק êúåøò:גלי ìâú äéøúá áéúëå.ערב àéä:קולך äåàú äðéî òîù äåâá àø÷ äì çáùîãî.תפיליו התולה
:åééç åìúé ãúéá.רשומות àéä:דורשי àéäå ïðéñøâ úåøåîç éùøåã äøåúá íéìåìëä íéîåúñå íéøù÷ תפיליו התולה .זה

íãà ìù åééç äøåúäù(ה):åééç åìúéù áåúëä êì æîøå.ברצועהàäúå äöéö÷á íúåà àåä äìåú ìáà íäì àåä éàðâ äèîì äöéö÷äå
:äèîì äòåöøäå ãúéä ìò úçðåî äöéö÷ä.תלה éúä÷:בכיסתא äìúå åéä ï÷éú êåúá.שגיהקàéöåî íãàù íéîòô æ"òìá ø"ééèåø

:ìëàù ìëàîä çéøë äçéøå åòáåù êåúî äçéôð åéôì åôåâî.פיהקíãàë àìî äôä çåø àéöåäì çúåô åéçå÷ìî êéç æ"òìá ø"ééìàá
:äðéùî ãîòù åà ïåùéì äöåøù.ונתעטש:íé÷ä åéô ÷äéô ø"ééìéøèù íé÷ä åâ ïå÷éøèåð ÷äéâ íéùøåãù ùéå æ"òìá ø"ãåðøèù.ורק:ò÷ø÷ â"ò

ùîùîîå

 àäå. åéúåùàøî úçú òáåëá ïçéðî  àééç éáø éðúøîàú íàå
éðú éîð ìéòìã àúééøáá éøäù åùàø ãâðë àìù òáåëá àîéà
ãâðë àìù éùåøôì ïðéöîã íåùî äéðéî êéøô àìå åéúåùàøî úçú

øîåàå åùàø(ו)éîð òáåëá àìù åìéôà òáåëá àéøéà éàî ë"àã áøä
åùàø ãâðë åìéôà éøééîã î"ù àìà
åúùàá éøééîã éðùéì àéù÷ î"îå
:ò"öå éìë êåúá éìë àéòáã åîò

 íéðù äèîá íéðùé åéäù.ú"àå
ì"éå åîöò úåøò äàåø àìäå

õåçì åùàø àéöåéù אåáì éøäå ú"àå
åáì øáñ÷ã ì"éå äåøòä úà äàåø
õöåç éîð éà øúåî äåøòä úà äàåø

:åáì ãâðë åãâáá
 àéðúäå éðáå äèîá ïùé äéä

.' åëå åúéáé"ùø 'éô
àãç àøéäð àìå åúéá ììëá åúùà

åúùà ïçëùà àìã$éðá àéø÷îã
àäå ì"ìåä åùåøéôì ãåòå åúéá
ìéòìã àúééøáàã ïåéë ïàë éðú÷
òîùî àéðúäå øîà÷ãî ìáà éà÷
ø"ä øîåàå àéä úøçà àúééøáã
åúùàå äèîá ïùé äéä ïðéñøâã óñåé
ë"àà àø÷éå åéðô øéæçé àì åãöá äðùé
:äðéáì åðéá ú÷ñôî úéìè äúéä

ùîùîîå

 ÛÈ„Ú ÈÙË Â‰È¯ÂËÏ ÏÎ(א)Â‰Ï ÁÓ ‡ÎÈ‰Â
‰ÈÓ¯È '¯ ¯Ó‡‡ „‚Î ‡Ï˘ ˙ÒÎÏ ¯Î ÔÈ·

 Ú·ÂÎ· ÔÁÈÓ ‡ÈÈÁ È·¯  È˙ ‡‰Â  Â˘‡¯
 ‡˘¯ÂÓÏ  ‰ÈÏ ˜ÈÙÓ„ ÂÈ˙Â˘‡¯Ó ˙Á˙

¯·Ï  Ú·ÂÎ„(à ‡˙ÏÈÎ· Â‰Ï ¯ÈÈˆ ‡¯Ù˜ ¯·
 ‰È¯· ‡˘È˘ ·¯ ¯·Ï ÔÂ‰˘¯ÂÓÏ ˜ÈÙÓÂ

 È„È‡  ·¯„· ‡¯„ÂÒ ÒÈ¯ÙÂ ‡ÙÈ˘¯˘‡ Â‰Ï ÁÓ
 ÛÒÂÈ  ·¯„ ‰È¯· ‡ÂÓ‰ ·¯ ¯Ó‡  Â‰ÈÈÂÏÚ
 ̄ Ó‡Â ‡·¯„  ‰ÈÓ˜ ‡ÓÈ‡˜ ‰Â‰  ‡„Á  ‡ÓÈÊ
ÔÈ· Â‰È˙ÁÎ˘‡Â  ÔÈÏÈÙ˙ ÈÏ È˙ÈÈ‡  ÏÈÊ ÈÏ
 ‡Ú„È  ‰Â‰Â Â˘‡¯  „‚Î ‡Ï˘ ˙ÒÎÏ ¯Î

Ô¯ÂÓ‚‡ÏÂ ‰Â‰ ‰ÏÈ·Ë ÌÂÈ„(á ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰
 ·¯„ ‰È¯· ÛÒÂÈ ·¯ ‰ÈÈÓ  ÈÚ· „·Ú„ ‡Â‰
 ̇ Á‡ ‰ËÓ· ÌÈ˘È˘ ÌÈ˘ ‰„Â‰È ·¯Ó ‡ÈÂÁ
 ̄ ÈÊÁÈ ‰ÊÂ ˘"˜ ‡¯˜ÈÂ  ÂÈÙ ¯ÈÊÁÈ ‰Ê˘  Â‰Ó
 Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ ÈÎ‰ Ï"‡ ˘"˜ ‡¯˜ÈÂ ÂÈÙ
Â˙˘‡ ÛÒÂÈ ·¯ ‰Ï ÛÈ˜˙Ó  ÂÓÚ  Â˙˘‡ ÂÏÈÙ‡Â

¯Á‡  ‡ÈÚ·ÈÓ ‡ÏÂ‚‰·¯„‡(â ÂÙÂ‚Î Â˙˘‡„ ̄ Á‡
 ̄ ÈÊÁÓ ‰ÊÂ  ‡¯Â˜Â  ÂÈÙ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê ˙Á‡ ‰ËÓ· ÌÈ˘È˘ ÌÈ˘ È·È˙ÈÓ  ÂÙÂ‚Î Â‡Ï
 ‰Ê  È¯‰  Â„ˆ· Â˙È· È·Â ÂÈ·Â ‰ËÓ· Ô˘È‰ È˙È¯Á‡  ‡È˙Â ‡¯Â˜Â ÂÈÙ
È·Â ÂÈ·  ÂÈ‰ Ì‡Â  Ô‰ÈÈ· ˙˜ÒÙÓ ˙ÈÏË ‰˙È‰  Î"‡‡ ˘"˜ ‡¯˜È ‡Ï
 ̄ Á‡· ‡‰  Â˙˘‡· ‡‰ ‡È˘˜  ‡Ï ÛÒÂÈ ·¯Ï ‡ÓÏ˘· ¯˙ÂÓ ÌÈË˜  Â˙È·
 ‰È‰ ‡È˙‰Â ‡ÁÈ ÈÓ ÛÒÂÈ ·¯Ï  Ï‡ÂÓ˘ ÍÏ ¯Ó‡ ‡È˘˜ Ï‡ÂÓ˘Ï ‡Ï‡

‰ËÓ· Ô˘È(ב)Â˙ÈÏË ‰˙È‰ Î"‡‡ ˘"˜ ‡¯˜È ‡Ï ‰ËÓ·  Â˙È· È·Â ÂÈ·Â
 ‡È‰  È‡˙  ÛÒÂÈ ·¯Ï Â˙˘‡  ̄ ÓÈÓÏ ÍÏ ˙È‡ È‡Ó ‡Ï‡ Ô‰ÈÈ·  ̇ ˜ÒÙÓ

Â˜Â  ÂÈÙ  ̄ ÈÊÁÓ ‰Ê  ̄ Ó ¯Ó‡ :‡È‰ È‡˙ ÈÓ È„È„Ï ‡ÎÈ‡ ‡‰Â ˘"˜ ‡¯
 ‰Â¯Ú ÌÂ˘Ó Ì‰·  ÔÈ‡ ˙Â·‚Ú ‡Â‰ ¯"‡„ ‡Â‰  ·¯Ï ‰ÈÏ ÚÈÈÒÓ ˙Â·‚Ú

‡Â‰ ·¯Ï ‰ÈÏ ÚÈÈÒÓ ‡ÓÈÏ(ã‰ ‰ÓÂ¯Ú ‰˙ÏÁ ‰Ï ‰ˆÂ˜Â ˙·˘ÂÈ ‰˘‡‰
 ̄ · ÔÓÁ  ·¯ ‰Ó‚¯˙ ˘È‡‰ ‡Ï  Ï·‡ Ú˜¯˜· ‰ÈÙ ˙ÂÒÎÏ ‰ÏÂÎÈ˘  ÈÙÓ

 ̃ ÁˆÈÂ ̄ Ó ¯Ó‡ :Ú˜¯˜· ˙ÂÁÂË ‰ÈÙ  ÂÈ‰˘ ÔÂ‚ÎÊÂ˙È·  È·Â  ÂÈ· ÂÈ‰  Ì‡
 „Á‡  ÌÂÈÂ ÌÈ˘  ̆ Ï˘ ˙· ˙˜ÂÈ˙ ‡„ÒÁ ·¯ ¯Ó‡ ‰ÓÎ „ÚÂ ¯˙ÂÓ ÌÈË˜

È¯Ó‡„ ‡ÎÈ‡ „Á‡ ÌÂÈÂ ÌÈ˘ 'Ë Ô· ˜ÂÈ˙ÂÁ ÌÂÈÂ ‰˘ ‡" È ˙· ˙˜ÂÈ˙
„Á‡ ÌÂÈÂ  ‰˘ ‰¯˘Ú ÌÈ˙˘  Ô· ˜ÂÈ˙Â  „Á‡(ä È„Î „Ú  È„È‡Â È„È‡1 ÌÈ„˘

 ‡˙·ÂÈ˙„  ‚"Ú‡  ‡·¯ ¯Ó‡ Ì˙‰ È˘‡ ·¯Ï ‡‰Î ·¯ Ï"‡ ÁÓˆ Í¯Ú˘Â  ÂÂÎ
‰ÈÏ ¯Ó‡  È‡Ó ‡Î‰ Ï‡ÂÓ˘„  ‰È˙ÂÂÎ ‡˙ÎÏ‰  Ï‡ÂÓ˘„(å ‡„Á·  Â‰ÏÂÎ  ÂË‡

 ‡Ï  ̄ Ó˙È‡ ‡Ï„ ‡ÎÈ‰Â  ̄ Ó˙È‡ ¯Ó˙È‡„ ‡ÎÈ‰ ‡Ï‡ Â‰È˙ÁÓ ‡˙ÁÓ
 ̄ Ú˘ ‰ÈÏÚ ‡¯˜  Â‰Ó  Â„‚·· ‡ˆÂÈ ¯Ú˘ ‡ÙÙ ·¯Ï  È¯Ó ·¯ Ï"‡ ¯Ó˙È‡
 ‡‰Â ‰·  ÈÏÂÎ˙Ò‡Ï  ‡ÓÈÏÈ‡  È‡ÓÏ ‰Â¯Ú ‰˘‡· ÁÙË ˜ÁˆÈ ¯"‡ :¯Ú˘

(æ ̄ ÓÂÏ ÌÈÙ·˘ ÔÈËÈ˘Î˙ ÌÚ  ıÂÁ·˘ ÔÈËÈ˘Î˙  ·Â˙Î‰  ‰Ó ‰ÓÏ  ̇ ˘˘  ̄ "‡
ÍÏËÛ¯Â˙‰ ÌÂ˜Ó· ÏÎ˙ÒÓ  ÂÏÈ‡Î ‰˘‡ Ï˘ ‰Ë˜ Ú·ˆ‡· ÏÎ˙ÒÓ‰ ÏÎÈ ‡Ï‡

¯Ó‡˘  ‰Â¯Ú ‰˘‡· ˜Â˘ ‡„ÒÁ ·¯ ¯Ó‡ ˘" ̃ ÏÂ Â˙˘‡·2È¯·Ú  ̃ Â˘  ÈÏ‚
·È˙ÎÂ ˙Â¯‰3Í˙Ù¯Á ‰‡¯˙ Ì‚Â Í˙Â¯Ú  Ï‚˙(çÏ‡ÂÓ˘ ¯Ó‡Î ‰˘‡· ÏÂ˜

'‡˘ ‰Â¯Ú4˙˘˘  ·¯  ̄ Ó‡ ‰Â‡ Í‡¯ÓÂ ·¯Ú ÍÏÂ˜ ÈÎÏ ‰Â¯Ú ‰˘‡· ¯Ú˘
'‡˘5ÂÈÏÈÙ˙ ‰Ï˙˘ È·¯ ˙‡  È˙È‡¯  È‡ ‡ÈÁ ' ̄ ¯Ó‡ :ÌÈÊÚ‰ ¯„ÚÎ Í¯Ú˘

È·È˙ÈÓÓÂÈÈÁ  ÂÏ ÂÏ˙È ÂÈÏÈÙ˙ ‰ÏÂ˙‰(èÂ¯Ó‡ ˙Â¯ÂÓÁ È˘¯Â„6 ÍÈÈÁ  ÂÈ‰Â
 ‰ˆÈˆ˜· ‡‰ ‰ÚÂˆ¯· ‡‰ ‡È˘˜ ‡Ï ÂÈÏÈÙ˙ ‰ÏÂ˙‰ ‰Ê „‚Ó ÍÏ  ÌÈ‡ÂÏ˙

È·¯ ‰Ï˙ ÈÎÂ ¯ÂÒ‡ ‰ˆÈˆ˜ ‡˘ ‡ÏÂ ‰ÚÂˆ¯ ‡˘ ‡Ï ‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ·È‡Â
 ‰¯Â˙ ¯ÙÒÎ ‰Á‰  ÈÚ·È˙ ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó ‡¯ÓÈÓÏ  È‡Ó ÈÎ‰ È‡ ‰Ï˙ ‡˙ÒÈÎ·

È·¯ ˙‡  È˙È‡¯ È‡ ‡ÈÁ '¯ ¯Ó‡Â : Ï"Ó˜Ò ̃ ¯Â ˘ËÚ˙Â ˜‰ÈÙÂ ˜‰È‚˘
 ̆ Ó˘ÓÓÂ

 Ò"˘‰  ̇ ¯ÂÒÓ

áøא) àúéà àá 'ô úåúìàùá
,àôô(ב:èë äöéá .ãð úáù]

ïéøãäðñ .ãò â"ò :ì÷ á"á
,[.àé(גúåçðî .åñ úåáåúë]

,[:äì úåøåëá :âö(דá"ô äìç
,â"î(ה,[:àô ïéùåã÷]

áî.ו) íéçñô .çî÷ úáù]
,[:çð ïéìåç(ז,:ãñ úáù

ò.],ח) ïéùåã÷](טíéçñô]
,[:ãì÷ ïéìåç .ãð(י:çð ïéìåç]

,[ù"ò øåàéá øúéá é"ùøéô
ä"òכ) 'éñ ç"åàá ç"á 'ò]

,[åììä é"ùø éøáã ìò 'éô

 ËÙ˘Ó  ÔÈÚ
 ‰ÂˆÓ ¯

„Ú‡'ìäî ã"ô 'ééî
âîñ ãë 'ìä ïéìéôú
î 'éñ ç"åà ò"ùåè áë ïéùò

:â óéòñ
‰Ú·ïîéñ ç"åà ò"ùåè

:å óéòñ îø
ÂÚ‚ù"÷ úåëìäî â"ô 'ééî

çé ïéùò âîñ çé äëìä
óéòñ âò ïîéñ ç"åà ò"ùåè

:á
ÊÚ„íù ò"ùåè íù 'ééî

:à óéòñ
ÁÚÂ ‰'ìäî à"ô 'ééî

è äëìä úåëøáä"ôå]
àé 'ìä íéøåëá 'ìäîâîñ [

ãò 'éñ ç"åà ò"ùåè æë ïéùò
åø 'éñå [äâäá] ã óéòñ
çëù 'éñ ã"åéå] â óéòñ

:[à óéòñ
ËÚÊîúåëìäî â"ô 'éé

âîñ çé äëìä ù"÷
ç"åà ò"åù øåè çé ïéùò

:â óéòñ âò ïîéñ
ÙÁò"ùåè èé 'ìä íù 'ééî

:ã óéòñ íù
‡ÙË'ìäî à"ëô 'ééî

âîñ á 'ìä á"åñéà
'éñ ò"äà ò"ùåè åë÷ ïéåàì

:à óéòñ àë
·ÙÈù"÷ 'ìäî â"ô 'ééî

çé ïéùò âîñ æè 'ìä
óéòñ äò 'éñ ç"åà ò"ùåè

:à
‚ÙÎ'ìäî à"ëô 'ééî]

[ò"åù á äëìä á"åñéà
ò"äà ò"ùåèå â 'éòñ íù

:à 'éòñ àë 'éñ
„ÙÏò"ùåè [íù 'ééî]

á óéòñ äò 'éñ ç"åà
:íù ò"äà ò"ùåèå

‰Ù Ó'ìäî ã"ô 'ééî
âîñ è 'ìä ïéìéôú
î 'éñ ç"åà ò"ùåè áë ïéùò

:à óéòñ
ÂÙÒúåëìäî ã"ô 'ééî

ïéùò âîñ àé 'ìä äìôú
ò"ùåè èéç"åà'éñóéòñ æö

á] à:[³
 ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙

.1dcVd gnvM daax§¨¨§¤©©¨¤
ilCbYe iAxYe KiYzp§©¦©¦§¦©¦§§¦
micW miicr icrA i`aYe©¨Ÿ¦©£¦£¨¦¨©¦
mxr Yõe gOv KxrUE Epkp̈Ÿ§¨¥¦¥©§§¥Ÿ

:dixreÊ ÊË Ï‡˜ÊÁÈ §¤§¨
.2gnw ipghe migx igw§¦¥©¦§©£¦¨©

iNB laW iRUg KzOv iNB©¦©¨¥¤§¦Ÿ¤©¦
:zFxdp ixar wFW¦§¦§¨

· ÊÓ Â‰ÈÚ˘È
.3d`xY mB Kzexr lBY¦¨¤§¨¥©¥¨¤

`÷e gT` mwp KzRxg¤§¨¥¨¨¤¨§
:mcô rBt`‚ ÊÓ Â‰ÈÚ˘È ¤§©¨

.4rlQd iebgA izpFi¨¦§©§¥©¤©
z` ipi`xd dbxcOd xzqA§¥¤©©§¥¨©§¦¦¤
z` ipirinWd Kiõxn©§¦©§¦¦¦¤
Ki`xnE axr KlFw iM KlFw¥¦¥¨¥©§¥

:de`p„È · ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ ¨¤
.5KPd izirx dti KPd¦¨¨¨©§¨¦¦¨

crAn mipFi Kipir dtï¨¥©¦¦¦©©
xcrM KxrU KzOvl§©¨¥©§¥§¥¤
xdn EWlBW miGrd̈¦¦¤¨§¥©

:crlB‡ „ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ ¦§¨
.6Ll mi`lY LiIg Eide§¨©¤§ª¦§

mnFie dlil YcgtE cbPn¦¤¤¨©§¨©§¨§¨
:LiIgA oin`z `÷e§©£¦§©¤

ÂÒ ÁÎ ÌÈ¯·„

³
 Á"·‰ ˙Â‰‚‰

Ó‚óéãò¯‡(א) éôè
ÈÂÈÊ·Ó:àëéäå(ב) Ì˘

åúéá éðáå äèîá ïùé äéä
:÷çîð åéðáå úáéúå ì"öë

È"˘¯åäðéøåèðì(ג) ìë ä"ã
éðåéæáî 'åëåÔÂÈÎ:àåäù

åîò„"‰(ד) åúùà åìéôàå
‡Â‰Â:øéæçéù(ה)‰"„äæ

åéìéôú äìåúäÔÈÏÈÙ˙‰˘
ÌÈÈÁ÷øôá á"ð .íãà ìù

ùéø øîàå ã"î óã úìëúä
êéøàî ïéìéôú çéðîä ìë ùé÷ì
íäéìò éðãà øîàðù íéîé

:åéçé(ו)'ÒÂ˙àäå ä"ã
áøä øîåàå 'åëå éðúÂÈ·¯

ÛÒÂÈ:ë"àã³
 Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚

'ÒÂ˙ ‡Ï„ 'ÂÎ  ‡È˙‰Â  ‰" „
 È· ‡È¯˜Ó„ Â˙˘‡ ÔÁÎ˘‡

.Â˙È·á"ò èö óã íéçñô 'éò
'éòå .åúçôé àìå ä"ã 'ñåú
ïîéñ) åéèå÷ìá ç"åà ç"øô

:(ç"öø³
È"˘¯ ÈÊÚÏ

‡"˘¯ÈÈËÏÙ‡
.[˘"È„È¯Ë˘ÏÙ‡]˙ÂÒÂÎÓ

.ÁÈË.¯"ÈËÂ¯.˜‰‚Ï
.[¯"ÈÈÏÈÈ„·] ¯"ÈÈÏ‡·

.˜‰ÙÏ¯"„Â¯Ë˘
.[¯"È„Â¯ÈË˘È‡].˘ÂËÈÚ

¯"ÈÈÏÈ¯Ë˘
.[¯"ÈÈÏÈÈ„ÈË˘È‡]

.Á˙Ó˙‰Ï³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

.Â‰È˙ÁÓ ‡˙ÁÓ ‡„Á·
íúâøà úçà äâéøàá éëå
éçî ãáåò ïåùì ,íìåëì
אורג) מעשה כב: לט (שמות

éùðéà åì åø÷ øáã ïå÷éúã
åéøáã úà øãñîù ,äâéøà
מב.) פסחים וכעי"ז נח: .(חולין

.ıÂÁ·˘ ÌÈËÈ˘Î˙úòáè
סד:) ‰ÏÎ˙ÒÓ.(שבת ÏÎ
.Ú·ˆ‡·,úòáè íå÷î àåäù

éøäù ,æîåë íå÷îá ìëúñîë
äá åìëúñðù ìò åæ äøôë

Â¯ÂÓÁ˙..(שם) È˘¯Â„
íéîåúñ úåàø÷î פסחים)

קלד:) חולין ·˜ˆÈˆ‰..נד.
êåúçù øåò ìù ñåôãä àåä
ãé úéá ïéîë íéúá 'ãì
ïëåúá úåøâéàäå øåò ìù

עט:) õåç(שבת ïéìéôú éñåôã
,äöéö÷ éåø÷ äòåöøä ïî
(:åë) äëåñ úëñîá ïðéøîàãë
æçåà åðéàå äòåöøá æçåà

äöéö÷á(.נח ³̇.(גיטין
ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ

¯‡˘Ì‰Èא. ˙‡ˆÂ‰·˘
.ÔÈ˘Â·ÏÎ ÔÈ‡¯.éøéàî

³
Ï‡Á ÂÈ·¯

˙ÒÎÏ ¯Î ÔÈ· ‰ÈÓ¯È ¯"‡
.Â˘‡¯ „‚Î ‡Ï˘Ò‡Â‡˜È

¯Î ÔÈ· ÂÈ˙Â˘‡¯Ó· ÔÁÈÓ
,Â˘‡¯ „‚Î ‡Ï˘ ˙ÒÎÏ
Â˙ËÈÓ ˘Ó˘Ó˘ È"ÙÚ‡Â

.ÈÓ„ ¯ÈÙ˘ÍÏ ¯Ó‡]
ÈÓ ÛÒÂÈ ·¯ÏÂ Ï‡ÂÓ˘
Ô˘È ‰È‰ ‡È˙‰Â [‡ÁÈ

Â˙˘‡Â ‰ËÓ·Â„ˆ· ‰˘È
˘"˜ ‡¯˜È [Â ÂÈÙ ¯ÈÊÁÈ ‡Ï]
Â˙ÈÏË ‰˙È‰ Î"‡ ‡Ï‡
‡Ï‡ ,‰È·Ï ÂÈ· ˙˜ÒÙÓ
Â˙˘‡ ¯ÓÈÓÏ ÍÏ ˙È‡ È‡Ó
È„È„Ï ,‡È‰ È‡˙ ÛÒÂÈ ·¯Ï
‰ÎÏ‰Â .‡È‰ È‡˙ ÈÓ ¯Á‡
È‡˙ ‡ÎÈ‡ ‡‰„ ÛÒÂÈ '¯Î
„ÂÚÂ .¯Á‡· ‰È˙ÂÂÎ È‡˜„
‡ÙÙ ·¯Ï ‡‰Î ·¯ Ï"‡
‡Î‰ ,‰È˙ÂÂÎ ‡˙ÎÏ‰ Ï‡ÂÓ˘Î ‰ÎÏ‰ ¯Ó˙‡„ ‡ÎÈ‰ Ï"‡Â ,È‡Ó ‡Î‰ ‰È˙ÂÂÎ ‡˙ÎÏ‰ Ï‡ÂÓ˘„ ‡˙·ÂÈ˙ ‡È˙„ ‚"Ú‡ ‡·¯ ¯Ó‡ Ì˙‰
‡È˙„ ,Â‰ÈÈ˙ÂÂÎ È‡˜„ ‡È¯Á‡ ‡˙ ‡ÎÈ‡ ‡‰ ,‚ÈÏÙ„ ‡˙ ‡ÎÈ‡„ ‚"Ú‡ È¯˘ Â‰ÈÂÂ¯˙„ Â˙˘‡· Ï·‡ .‰È˙ÂÂÎ ‡˙ÎÏ‰ ¯Ó˙‡ ‡Ï
Ì‡ ÂÓÚ ¯Á‡ ÂÏÈÙ‡ .Â˙˘‡· ‡Ï‡ ‰Ó˜Â‡Ï ÔÏ ˙ÈÏÂ ,‡¯Â˜Â ÂÈÙ ¯ÈÊÁÓ ‰ÊÂ ‡¯Â˜Â ÂÈÙ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê ˙Á‡ ‰ËÓ· ÌÈ˘È ÂÈ‰˘ ÌÈ˘

.È¯˘ ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎÏ Ì‰ÈÈ· ˙˜ÒÙÓ ˙ÈÏË‰È„„‰‡ ÈÚ‚„ Ì‰È˙Â·‚Ú ‡ÎÈ‡ ‡‰Â ˘"˜ ‡¯Â˜Â ÂÈÙ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê ¯Ó ¯Ó‡‡˜ÈÒ‡Â .
ÌÂ˘Ó Ì‰· ÔÈ‡ Â˙‡È¯˜ ˙Ú· Ô˙Â‡ ‰‡Â¯ ˘È‡ ÔÈ‡˘ [ÌÈ¯·‡· :‡"] Ô‰È¯·‡· Ô‰Â Ô‰È¯ÂÁ‡· ˙ÂÚ‚Â Ô‰˘ Ô‰· ‡ˆÂÈÎÂ ˙Â·‚Ú„

‰ÈÓ ÚÈÈÒÓ„ ‡‰Â .˘"˜ È¯˜ÓÏ ‰ÈÏ ÔÈ¯˘ ‡ÏÂ ,‡È‰ ‰Â¯Ú Â˙˘‡· 'ÈÙ‡ Ô˙Â‡ ‰‡Â¯ Ï·‡ .‰Â¯Ú˙Î¯·ÓÂ ‰˙ÏÁ ‰ˆÂ˜Â ˙·˘ÂÈ ‰˘‡‰‡Â‰ ÈÎ‰ ,‰‡¯ ‰È‡Â ‰ÒÎ˙Ó ‰˙Â¯ÚÂ Ú˜¯˜· ˙Â˘Â·Î ‰ËÓÏ˘ ‰ÈÙ ÂÈ‰È˘ È„Î ˙·˘ÂÈ ‡˜Â„ ‡ÓÈ˜Â‡ ,‰Â¯Ú ÌÂ˘Ó ÔÈ˘ÈÈÁ ‡ÏÂ
.¯ÂÒ‡ ÈÎ‰ ‡˙ÈÏ È‡Â ,È¯˘„‰„‚·· ‰Ï ‡ˆÂÈ ¯Ú˘ÔÈ¯˜ Â· ‡ˆÂÈÎ ,¯˘· ‡ÏÂ ‡Â‰ ¯Ú˘ ¯Ú˘‰ ¯ÓÂÏÎ ,¯Ú˘ ¯Ú˘ È¯Ó ·¯ ÏÚ ‡‰Î ·¯ ‡¯˜˘ ‰ÊÂ .¯˘· ‡ÏÂ ‡Â‰ ¯Ú˘ ÈÎ ,‰Â¯Ú ÌÂ˘Ó Â· ÔÈ‡ ‰ÒÂÎÓ ‰¯˘·Â ‰„‚· ÍÂ˙Ó ‡ˆÂÈ ¯Ú˘ ‰È‰ ,'ÈÙ .¯Ú˘ ¯Ú˘ ‰ÈÏÚ ‡¯˜ Â‰Ó

.ÈÂ‚ ÈÂ‚ ‰ÈÏÚ.ÌÈÙ·˘ ÔÈËÈ˘Î˙ ÌÚ ıÂÁ·˘ ÔÈËÈ˘Î˙ ·Â˙Î‰ ‰Ó ‰ÓÏ‰ÏÂ‚Ó˘ Â˙˘‡ ¯˘·Ó ÁÙË ÍÎÏ‰ ,‰ÓÊ ÌÂ˜Ó ‡Â‰˘ Û¯Â˙‰ ÌÂ˜Ó· ÊÓÂÎ‰Â ÌÈÏ‚¯· ‰„Úˆ‡ .ÊÓÂÎÂ ‰„Úˆ‡ ÌÈÙ·˘ ÔÈËÈ˘Î˙ ,ÌÈ„È ÈËÈ˘Î˙ Ô‰˘ „ÈÓˆÂ ÏÈ‚Ú ˙Ú·Ë Ô‰ ıÂÁ·˘ ÔÈËÈ˘Î˙ ,'ÈÙ
.‰ÒÎ˙˘ „Ú ˘"˜ ˙Â¯˜Ï ¯ÂÒ‡ ,‰ÒÂÎÓ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÌÂ˜Ó· ‰¯˘·Ó ‰Ï‚˙˘ ÁÙËÓ ˙ÂÁÙ· 'ÈÙ‡ ˙¯Á‡ ‰˘‡·Â .‰ÒÎ˙˘ „Ú ˘"˜ ˙Â¯˜Ï ¯ÂÒ‡ ‰ÒÂÎÓ ˙ÂÈ‰Ï ÏÈ‚¯˘ ÌÂ˜Ó·ÔÈ¯Ó‡„ ‡‰¯ÂÒ‡ È‰ ÏÎ ,‰Â¯Ú ‰˘‡· ÏÂ˜ ÔÎÂ ‰Â¯Ú ‰˘‡· ¯Ú˘ ÔÎÂ ,‰Â¯Ú ‰˘‡· ˜Â˘

.Ì„‚Î ˘"˜ ˙Â¯˜Ï

³
ÔÂ‡‚ ÌÈÒÈ ·¯

 ‡ÚÈÈÒÓ‡Â‰ ·¯Ï ‰ÈÏ
‡Â‰ ·¯ ¯Ó‡„
.‰Â¯Ú ÌÂ˘Ó Ô‰· ÔÈ‡ ˙Â·‚Ú
'· 'Ù· ‡˘¯ÙÈÓ ‡˙ÏÈÓ ‡‰
È·„ 'Ó‚· ‰ÏÁ 'ÒÓ„

‡·¯ÚÓ('א ‰„‡(הלכה
Ì‰· ÔÈ‡ ˙Â·‚Ú ‰¯Ó‡

˙È·· ÏÎ˙ÒÓÎ ‰˘‡ Ï˘ ‰·È˜Ú· ÏÎ˙ÒÓ‰ È˙„ ‰„‰Î ËÈ·‰Ï ¯ÂÒ‡ ‡Â‰˘ ÏÎ 'ÈÙ‡ ËÈ·‰Ï Ï·‡ ‰Î¯·Ï ¯Ó˙È‡„ ‡„‰ ‰Â¯Ú ÌÂ˘Ó
:‰ÈÏÚ ‡· ÂÏÈ‡Î ÌÁ¯‰ ˙È·· ÏÎ˙ÒÓ‰Â ÌÁ¯‰¯Ó‡‰Â'È˘¯ÙÓ .ÌÈÙ·˘ ÔÈËÈ˘Î˙ ÌÚ ıÂÁ·˘ ÔÈËÈ˘Î˙ ·Â˙Î‰ ‰Ó ‰ÓÏ ˙˘˘ ·¯

‰˘‡ ‰Ó· 'Ù· ˙·˘ 'ÒÓ· ‰Ï(סד ‰¯ÌÁ(ד' ˙È· Ï˘ ÒÂÙ„ ‰Ê ÊÓÂÎ ÔÈ„„ Ï˘ ÒÂÙ„ ‰Ê ÏÈ‚Ú ¯ÊÚÏ‡ '¯ ¯Ó‡ '‰ Ô·¯˜ ˙‡ ·¯˜Â
¯·Î ‰‰Â ‰ÓÊ ÌÂ˜Ó Ô‡Î ÊÓÂÎ ‰ÈÈÓ ˙ÚÓ˘ ‡Ï ‡¯˜Ó ÂË‡ ‡·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡
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בבגדו. åúö÷åòä:וממשמש äðéëä øéáòäì.מתעטף היה לא אבל

àìù óèòúîå äìèåð äéä àì ììôúî àåäùë åúéìè äìôð íà
:÷éñôäì.סנטרו åéô:על úçéúô äàøú àìù æ"òìá ï"åèðî

אמנה. מקטני זה ùçìהרי úìéôú òîåù ä"á÷ä ïéà åìéàë(ד)

:äáøä äéáâîå מנביאי זה הרי
ìåãâהשקר. ìå÷á åàø÷éå áéúëã

(çé à íéëìî): והמפהק המגהק
מגס  זה הרוח.הרי øëéðי à"éå

:ïðéñøâ øòåëî àåäù עטוש אלא
קשיא. àìàאעטוש ùåèò ïéàã

:åñðåàì.למטה:ìå÷á çéôî
תלמודאי. כולי כי לי ותקילא
ìéâø äéäù éôì äáéáçå éìò äìå÷ù

:ùèòúäì נחת לו שעושים כשם
íãàì:רוח. çåø úçð ùåèòäù

מלמעלה. רוח נחת לו עושים כך
:åúìàù úåàìîì íéîùä ïî אפשר

יהודה. åúåñ÷øôàáכדרב òéìáäì
ïééåìú ïéùàø éðùå åùàøáù øãåñ

:åéðôá.פתקיה:å÷øæ מישתמיט
éôìמיניה. åéìà äàøð äéä àì

é"àì úåìòì õôç àáà éáø äéäù
äéä àì êëéôì åì øñåà äãåäé áøå

:ùøãîä úéáì ñðëð מיניה ואשמע
וועדא.õåçáî:מילתא. מבית

:ùøãîä úéáî.ונתעטש:äèîìî
הרוח. שיכלה óãåðùעד åôåâî

:çåø åúåàî.לתפלה íå÷îìוחוזר
÷ñôù:.ואומרäìôúä êåúá

ìò øáë úãîåòå ú÷ñôåî àäã
éîð ÷éñôäì ìåëé êëéôì çåøä éãé

:òöîàá äæ øáã øîåìå חוצץ
צוארו. על ïîבטליתו ùéù äî

÷éáãî åéôúë ïî äìòîìå úéìèä
:øîà÷ íåøò ïùéáå åøàåöá לדידי

לי. סבירא å÷é÷æîלא éúééä àì
:÷éñôäì.השוא íéìáçáבחבלי

÷úðäì ïéçåð àìà íé÷æç íðéàù
:íîöò ìò ïåòä ïéëùåî ïä.זה אף

:ùðòð àåä àîìòá øåáã éãé ìò
הזה. äæובדבר øåáã ìéáùá

:íéîé ïåëéøàú åéìò íúøäæðù היתה
מתניו. על חגורה åúåñëìטליתו

åéðúîîù ô"òà äèîìå åéðúîî
:ù"÷ àøå÷ íåøò àåä äìòîìå

ìáà

 ùîùîîå. åãâááìáà åúö÷åòä äðéëä øéáòäì é"ùøô
.åäðéð éìéî éøúå åúéìè äìôð íà óèòúî àì

ï÷ú åãâáá ùîùîî 'éô àéä àúìéî àãçã 'éô ç"øå(ה)ìåôé àìù
éøäù óèòúî äéä àì åùàø ìòî ìôð íà ìáà åùàø ìòî

ìôðù ïåéë óèòúî íà ä÷ñôä àéä
úö÷ ï÷úì ìáà éøîâì אìåôé àìù

:ä÷ñôä éåä àì
 øîåàå. íéîìåòä ïåáøãéî

ë"çàå åúìôú òöîàá
÷ñôù íå÷îî ìéçúî ב:

 øîà. éì  àøéáñ  àì  éãéãì äéì
éìéî éúøú íåùî ùåøéô
ùàøì øæåç åðéàã àðøéáñã àãç

ïðçåé éáø øîàã(:ã"ì óã ä"ø)
úåòù òùúá úåòé÷ú òùú òîù
åãé çéðî éì àøéáñã ãåòå àöé
éåàø äéì éåä ïë íàå åéô ìò ג

áééçã êì àøéáñã êãéãì àìà
÷éñôäì ד:'åëå

 éìáçá.àåùäíðçá øîåìë
éìò íéëùåîéë ïåò íä
ïéîéé÷î åéä àìù äéä áåèאììë åúåàה:

ñôàãñç÷.ל) áøë ìàððç åðéáø
åìéôà ù"÷ úåø÷ì øåñàã
ì"ñå åøùá ìò åãâá úçú äàåö

äðøîàú éúåîöò ìë(äì íéìäú)
$àðåä 'øã ãéîìú àãñç 'øã â"òàã

ñôìà áøå ïðéìæà àøîåçì äåä
àøîâ éù÷àãî àðåä áøë ÷ñô

äðåîîä ÷øô àîåéá äéðéî(.ì 'ã):
úéì

‡Â„‚··  ̆ Ó˘ÓÓÂ· ÛËÚ˙Ó ‰È‰ ‡Ï Ï·‡
(à‚Â¯ËÒ ÏÚ  Â„È ÁÈÓ  ‰È‰ ˜‰ÙÓ ‡Â‰˘ÎÂ

 ‰Ê È¯‰ Â˙ÏÙ˙·  ÂÏÂ˜ ÚÈÓ˘Ó‰ È·È˙ÈÓ
È¯‰  Â˙ÏÙ˙·  ÂÏÂ˜ ‰È·‚Ó‰ ‰Ó‡  ÈË˜Ó

Ê  È¯‰  ̃ ‰ÙÓÂ ˜‰‚Ó ¯˜˘‰  È‡È·Ó ‰Ê ‰
 Ú¯ ÔÓÈÒ  Â˙ÏÙ˙· ˘ËÚ˙Ó‰ ÁÂ¯‰ ÈÒ‚Ó

ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ  ÂÏ(א) ̃ ¯‰ ¯ÚÂÎÓ ‡Â‰˘ ¯ÎÈ
 ‡ÓÏ˘· ÍÏÓ‰ ÈÙ·  ̃ ¯  ÂÏÈ‡Î Â˙ÏÙ˙·

‡È˘˜ ‡Ï ˜‰ÙÓÂ  ̃ ‰‚Ó„Ô‡Î  ÂÒÂ‡Ï  Ô‡Î
 ‡È˘˜ ˘ËÚ˙Ó‡ ˘ËÚ˙Ó ‡Ï‡ ÂÂˆ¯Ï

‡È˘˜ ‡Ï ÈÓ ˘ËÚ˙Ó‡  ̆ ËÚ˙Ó‰Ô‡Î
 ‡¯ÈÊ ·¯ ¯Ó‡„ ‰ËÓÏÓ Ô‡Î  ‰ÏÚÓÏÓ

‡˙ÏÈÓ ‡‰(á ‡ÂÓ‰ ·¯  È· ÈÏ ‡ÚÏ·‡
(â˘ËÚ˙Ó‰ È‡„ÂÓÏ˙ ÈÏÂÎ ÈÎ ÈÏ ‡ÏÈ˜˙Â
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ברכות דף כד יום שני א' שבט תש"פ 

רבא אמר שהלכה כשמואל שמותר להניח תפילין תחת מראשותיו ואפילו אשתו עמו, 
ואף שיש קושיא מברייתא על דברי שמואל, אף על פי כן כל לנטורינהו, טפי עדיף – אף 
שיש בזיון בהנחת התפילין על המטה כאשר אשתו עמו, מכל מקום הבזיון שיש בזה 
עדיף מאשר האפשרות השניה של הנחת התפילין במקום אחר שהתפילין לא שמורות 

שם ויש שם חשש שיגנבו את התפילין, או שעכברים יזיקו לתפילין.

כשמניח את התפילין במטה, היכן מניחם

והיכא מנח להו?

אמר רבי ירמיה: בין כר לכסת – בין המזרון לכרית, שלא כנגד ראשו – לא מתחת לראש 
ממש, אלא סמוך לראשו.

קושיא מברייתא שמשמע שמניחם תחת ראשו ממש

מקשה הגמרא: והא תני רבי חייא: מניחן בכובע ]בכיס שלהם[ תחת מראשותיו?

תירוץ: התפילין עצמם אינם תחת הראש

מתרצת הגמרא: דמפיק ליה ]שמוציא[ למורשא דכובע ]את בליטת וזוית הכיס[ לבר 
]לבחוץ[ - אמנם הכיס עצמו מונח תחת ראשו ממש, אך חלק הכיס שבו מונחים התפילין 
אינם תחת הראש, שבמקום שהתפילין מונחים בכיס הם ניכרים ובולטים, ואת החלק 

זה אינו מניח תחת ראשו, אלא סמוך לראשו.

הנהגת בר קפרא

בר קפרא צייר להו בכילתא ]עטף וקשר את התפילין ביריעה הפרוסה סביבות מטתו[, 
ומפיק למורשהון לבר ]ואת החלק הבולט בקצה היריעה ששם התפילין היה הופך לצד 

החוץ, ולא לצד המטה[.

הנהגת רב שישא בריה דרב אידא

רב שישא בריה דרב אידי, מנח להו אשרשיפא ]על הספסל[, ופריס סודרא עלוייהו ]והיה 
פורס בגד עליהם[.

הנהגת רבא

אמר רב המנונא בריה דרב יוסף: זימנא חדא הוה קאימנא קמיה דרבא ]פעם אחת הייתי 
]ומצאתי  ואשכחתינהו  תפילין,  לי[  ]לך תביא  לי  אייתי  זיל  לי,  ואמר  רבא[,  לפני  עומד 
את התפילין[ בין כר לכסת שלא כנגד ראשו, והוה ידענא ]וידעתי[ דיום טבילה הוה ]יום 

שטבלה אשתו, והיה ליל תשמיש[.

אלא  זאת  עשה  לא  לו,  להביאם  שצוני  ]ומה  דעבד  הוא  למעשה  הלכה  ולאגמורן 
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ללמדני הלכה למעשה כדעת שמואל שאפילו אשתו עמו, מותר להניח את התפילין 
על מטתו[.

· · ·
שנים שישנים במטה אחת, האם מותרים לקרוא ק"ש כשאין פניהם זה מול זה

בעי מיניה רב יוסף בריה דרב נחוניא מרב יהודה: שנים שישנים במטה אחת, ושניהם 
ערומים, ]כל זמן שהן שוכבים במטה באופן שאחד מול השני )פנים כנגד פנים(, פשיטא 

שאסור להם לקרוא ק"ש באופן כזה, שיש הרהור מחמת נגיעת הערוה[.

ויקרא קריאת שמע, וזה יחזיר פניו לצד  מהו שזה יחזיר פניו לצד אחד  ויש להסתפק 
שני ויקרא קריאת שמע, שכאשר אינם אחד מול השני אין חשש הרהור ומותר, או שיש 

בזה איסור, כיון שבשרם נוגע זה בזה.

דעת שמואל: מותר, בין באשתו בין באחר
אמר ליה: הכי אמר שמואל, באופן זה ]שמסובבים פניהם זה מזה[ מותר לקרוא ק"ש, 

ואפילו אשתו עמו, יכול הוא להחזיר פניו, והיא תחזיר פניה, ויקרא ק"ש.

דעת רב יוסף: באשתו מותר, באחר אסור
מתקיף לה רב יוסף, מדברך משמע שאפילו אשתו מותר, ולא מיבעיא - ושלא צריך לומר 
שאם אחר עמו מותר. אך בסברא אפשר לומר אדרבה, אשתו כגופו ורגיל בה, ואין בזה 
הרהור כל כך, ולכן כשאשתו עמו מותר, אבל אחר לאו כגופו, וממילא יש לאסור זאת.

קושיא על שמואל: יש סתירה בין ברייתות וכדי ליישבם מוכרחים לומר שאם אחר עמו אסור
]ברייתא שכתוב בה שמותר לקרוא ק"ש כשאחר עמו במטה[ מיתיבי, שנים שישנים 

במטה אחת, זה מחזיר פניו, וקורא. וזה מחזיר פניו, וקורא.

ותניא אחריתי, הישן במטה ובניו ובני ביתו בצדו,  ]ברייתא שניה שכתוב בה שאסור[ 
הרי זה לא יקרא קריאת שמע, אלא אם כן היתה טלית מפסקת ביניהן, ואם היו בניו ובני 

ביתו קטנים, מותר.

]כדי ליישב אחת הברייתות צריך לומר, שהברייתא המתירה מדברת כשאשתו עמו, 
והברייתא שאוסרת מדברת שאחר עמו, ומוכרח שכשאחר עמו, אסור[ בשלמא לרב יוסף, 
לא קשיא – אפשר ליישב את הברייתות, ולומר, הא באשתו, הא באחר. אלא לשמואל קשיא.

יישוב הקושיא: מברייתא נוספת מוכח שענין זה הוא מחלוקת תנאים
]ואשתו  ביתו  ובני  ובניו  ישן במטה  היה  והתניא,  ניחא,  מי  יוסף  לרב  לך שמואל,  אמר 
בכלל זה[ במטה, לא יקרא קריאת שמע, אלא אם כן היתה טליתו מפסקת ביניהן, שכאשר 
יש בגד ביניהם אין בשרם נוגע זה בזה, אבל בלא הפסקת בגד ביניהם אסור, אף כשאין 

פניהם זה מול זה.

אלא מאי אית לך למימר, אשתו לרב יוסף תנאי היא, ויש ברייתא שמתירה זאת, ויש 
ברייתא שאוסרת זאת, ורב יוסף שהתיר סובר כדעת התנא שהתיר זאת.
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תנאי  לדידי נמי ]לשיטתי גם כן[ אין קושיא, שלשיטתי בין אשתו בין אחר  אם כך, 
היא – יש בזה מחלוקת תנאים, ואני שמואל סובר כדעת הברייתא שמתירה זאת בין 
באשתו בין באחר. והברייתא האוסרת היא דעת תנא החולק וסובר שבין באשתו בין 

באחר, אסור.

· · ·

שאלה על הברייתא: כיצד מותר לקרוא ק"ש כשאין פניו של זה מול פניו של זה, והרי עגבותיהם 
נוגעים זה בזה

אמר מר, זה מחזיר פניו וקורא קריאת שמע.

מקשה הגמרא: והא איכא עגבות – והרי יש את עגבותיהם, שהרי אחוריהם נוגעים זה 
בזה, ואסור לקרוא כשערוה נוגעת בערוה?

תשובה: עגבות אין בהם משום ערוה

מסייע ליה לרב הונא, דאמר רב הונא: עגבות אין בהם משום ערוה.

נסיון להביא ראיה נוספת שעגבות אין בהם משום ערוה

לימא מסייע ליה לרב הונא – הגמרא מסתפקת אם יש ראיה נוספת לדינו של רב הונא, 
שעגבות אין בהם משום ערוה, מהמשנה דלהלן:

המשנה במסכת חלה אומרת: האשה יושבת וקוצה ]מפרישה[ לה חלתה ערומה, מפני 
שיכולה לכסות פניה בקרקע, ואף על פי שבהפרשת חלה מברכים על ההפרשה, וערום 
שערוותו מגולה, אסור לברך, אף על פי כן אשה ערומה שיושבת מותרת לברך, שהרי 
כאשר היא יושבת ערוותה מכוסה בקרקע, אבל לא האיש – איש אינו יכול להפריש חלה 
ולברך, גם אם הוא יושב, מפני שערוותו אינה מכוסה כאשר הוא יושב, שהרי הביצים 

והגיד בולטים ונראים גם כאשר הוא יושב.

והנה גם כאשר אשה יושבת, עגבותיה ]אחוריה[ אינם מכוסים, וכיצד היא יכולה לברך, 
אלא מכאן מוכח שעגבות אין בהם משום ערוה, וכאשר חלק אחר מהגוף שאינו ערוה, 

מגולה, אין איסור לברך.

דחיית הראיה: מדובר כשהעגבות מכוסים

דוחה הגמרא: אין מברייתא זו הוכחה, שהרי תרגמה רב נחמן בר יצחק ופירש משנה 
בקרקע, ובאופן כזה כאשר היא  כגון שהיו פניה טוחות ]דבוקות ומכוסות[  זו, שמדובר 

יושבת בקרקע, אין עגבותיה מגולים, שהם מכוסים בקרקע )בחול( שבו היא יושבת.

· · ·
אמר מר שנינו בברייתא, אם היו בניו ובני ביתו קטנים ישנים עמו במטה, והם ערומים, 

מותר לקרוא ק"ש באופן זה, ואין בזה חשש הרהור.
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עד איזה גיל ילדיו נקראים 'קטנים' שמותר לקרוא ק"ש כשם עמו במטה

מבררת הגמרא: ועד כמה – עד איזה גיל, הם נחשבים לקטנים, ואין איסור לקרוא ק"ש 
כשהם ישנים עמו במטה ערומים?

דעת רב חסדא

ויום  בן תשע שנים  עד  ותינוק  ויום אחד,  בת שלש שנים  עד  אמר רב חסדא: תינוקת 
אחד, שבזמן זה הם באים לכלל ביאה, ומאז יש בזה הרהור, ואסור לקרוא ק"ש כשהם 

עמו במטה ערומים.

יש אומרים בדעת רב חסדא

בן שתים עשרה  ויום אחד, ותינוק עד  בת אחת עשרה שנה  איכא דאמרי: תינוקת עד 
שנה ויום אחד.

אידי ואידי ]זה וזה, בין קטן ובין קטנה[, עד כדי שדים נכונו ושערך צמח, שמגיל זה ]בת 
אחת עשרה לבת, ובן שתים עשרה לבן[, אסור לקרוא ק"ש כשהם במטתו, רק אם יש 
להם שערות, ובבת ששדיה נכונו, שמשלב זה, הם באים לכלל ביאה, ואדם מתאוה להם.

· · ·

הכרעת ההלכה בק"ש בשנים שישנים במטה אחת

אמר ליה רב כהנא לרב אשי: התם ]שם[ בסוגיא הקודמת לגבי הנחת תפילין על מטתו 
תחת מראשותיו, אמר שמואל שמותר להניח את התפילין על מטתו, אפילו אם אשתו 
עמו, ועל כך אמר רבא, אף על גב דתיובתא דשמואל ]אפילו שהקשו קושיא על שמואל 

ונשארו בזה ב'תיובתא'[, אף על פי כן הלכתא כוותיה דשמואל.

הכא ]כאן[ בשנים שישנים במטה אחת, ששמואל גם כן  ויש להסתפק, לגבי הנידון 
התיר ואפילו אם אשתו עמו, מאי – מה הכרעת הלכה במחלוקת זו, האם גם כן הלכה 

כשמואל?

אמר ליה רב אשי: אטו כולהו בחדא מחתא מחתינהו ]וכי את הכל אתה אורג ומחבר 
אלא  ובכולם הלכה כשמואל,  נידון אחד,  וכי כל הנידונים, הם  באריגה אחת[, כלומר 
לא  איתמר  דלא  והיכא  נאמר[  כשמואל,  שהלכה  שנאמר  ]היכן  איתמר  דאיתמר  היכא 
איתמר ]והיכן שלא נאמר, לא נאמר[, ואין ללמוד ממה שנאמר בנידון הקודם שהלכה 

כשמואל, שגם בנידון זה הלכה כשמואל.

· · ·

שער יוצא מחוץ לבגדו

אמר ליה רב מרי לרב פפא: שער יוצא בבגדו - אדם שיש לו נקב בבגדו כנגד השער 
– מה הדין, האם מותר לקרוא ק"ש כנגד  מהו  ויצא שער דרך הנקב,  שבזקן התחתון, 

שער זה, או שיש לזה דין של ''ערוה' ואסור לקרוא קריאת שמע כנגד שער זה.
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קרא עליה רב פפא, שער שער, כלומר מה בכך, אין בשער זה כלום, ואינו ערוה, ומותר 
לקרוא ק"ש כנגדו.

· · ·

טפח באשה ערוה
אמר רבי יצחק: טפח באשה ערוה.

מספקת הגמרא למאי – לאיזה הלכה נוגע דין זה, שטפח באשה הוא 'ערוה'.

אילימא לאסתכולי בה - אם החידוש הוא שמפני שהוא 'ערוה' אסור להסתכל עליה, 
אם היא אשת איש?

והא אמר רב ששת, למה מנה הכתוב תכשיטין שבחוץ ]תכשיט שבמקומות מגולים, כגון 
צמיד[ עם תכשיטין שבפנים ]תכשיט שבמקומות מכוסים[? לומר לך כל המסתכל באצבע 
קטנה של אשה ]שהוא מקום מגולה[ כאילו מסתכל במקום התורף ]במקום הערוה, שהוא 
מקום מכוסה[, ואם כן דבר פשוט הוא שאסור להסתכל ב'טפח' באשה, ומה חידש רבי 

יצחק.

מבארת הגמרא: אלא, באשתו ולקריאת שמע – רבי יצחק חידש שאם טפח מגולה באשתו 
אסור לבעלה לקרוא קריאת שמע כנגדו, ואף שמצד דין הסתכלות אין לו בזה איסור.

שוק באשה ערוה
אמר רב חסדא: שוק באשה ]באשת איש[ ערוה ואסור לאדם להסתכל בו, וכן לבעל 
אסור לקרוא ק"ש כנגד שוק אשתו, שנאמר 'גלי שוק עברי נהרות', וכתיב לאחר מכן 'תגל 

ערותך וגם תראה חרפתך', הרי ששוק נקרא ערוה.

קול באשה ערוה
אמר שמואל: קול באשה ערוה, שנאמר 'כי קולך ערב ומראך נאוה', מכך שהפסוק משבח 
אותה בקולה, שמע מינה שהוא תאוה, ויש לזה דין ערוה, שאסור לאדם לשמוע קולה, 

וכן לבעל אסור לקרוא ק"ש כששומע קולה.

שער באשה ערוה
אמר רב ששת: שער באשה ערוה, שנאמר 'שערך כעדר העזים'.

· · ·

תליית תפילין
אמר רבי חנינא: אני ראיתי את רבי שתלה תפיליו.

קושיא: בברייתא כתוב שאסור לתלות תפילין
וכדומה[  מתלה,  ברזל,  יתד,  גבי  ]על  תפיליו  התולה  מיתיבי,  הגמרא:  כך  על  מקשה 

יתלו לו חייו.
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אמרו  בתורה[  הכלולים  וסתומים  קשורים  דברים  הדורשים  ]חכמים  חמורות  דורשי 
בדרשת הפסוק 'והיו חייך תלואים לך מנגד', זה התולה תפיליו - שהתורה היא חייו של 

אדם, ומי שתולה את התפילין, רומז הכתוב שיתלו חייו.

תשובה א: האיסור הוא כשתולה את הרצועה על היתד, והבית עומד באוויר
לא קשיא, הא מה שהברייתא אומרת שאסור לתלות את התפילין,  מתרצת הגמרא: 
מדובר כאשר תולה אותם ברצועה - שתולה את הרצועה על היתד, והבית של התפילין 
תלוי למטה, ודבר זה הוא גנאי לתפילין. הא מה שרבי תלה את התפילין, היה זה בקציצה 
והרצועה של התפילין היתה תלויה למטה,  יתד,  – שתלה את הבית של התפילין על 

ובאופן זה אין זה גנאי לתפילין.

תשובה ב: האיסור הוא כשתולה את התפילין בלא נרתיק
ואיבעית אימא, לא שנא רצועה, ולא שנא קציצה אסור – גם באופן שתולה את הבית 
של התפילין על יתד, יש בזה גנאי, והדבר אסור, וכי תלה רבי בכיסתא תלה – ומה שרבי 
תלה את התפילין היה זה כאשר התפילין היו בתוך תיק, ורבי תלה את תיק התפילין 

שבתוכו תפילין, ובאופן זה אין איסור בדבר.

מקשה הגמרא: אי הכי מאי למימרא – אם כן, מה החידוש במה שרבי תלה את התפילין 
כשהם בתוך תיקם, והרי אין בזה שום חשש איסור?

מתרצת הגמרא: מהו דתימא תיבעי – הייתי אומר שתפילין צריכים הנחה כספר תורה, 
ואסור לתלותם גם כאשר הם בתוך תיק, כשם שאסור לתלות ספר תורה אף אם הוא 
את  שתלה  רבי  את  שראה  חנינא  רבי  לנו  השמיע  לזאת   – לן  משמע  קא  תיק,  בתוך 
התפילין, ומכך למדנו שכאשר הם בתוך נרתיק אין בזה איסור, ואין דין 'הנחה' בתפילין 

כמו שיש בספר תורה.

· · ·
עדות נוספת של רב חנינא על הנהגת רבי: ראיתי את רבי שגיהק ופיהק והתעטש ורק בתפילה

ואמר רבי חנינא: אני ראיתי את רבי בתפילת שמונה עשרה, שגיהק ]גיהוק הוא נפיחה 
שאדם מוציא מגופו לפיו מתוך שובעו[, ופיהק, ונתעטש ]השתעל[, ורק על גבי קרקע, 

]עמוד ב[ וממשמש בבגדו להעביר כינה העוקצתו.

אבל אם נפלה טליתו כשהוא מתפלל, לא היה רבי נוטלה ומתעטף בה, שלא להפסיק.

וכשהוא מפהק, היה רבי מניח ידו על סנטרו, שלא תראה פתיחת פיו.

קושיא: בברייתא מבואר שאסור לגהק, לפהק לירוק או להתעטש בתפילה
מקשה על כך הגמרא מברייתא, שמבואר שאסור לעשות דברים אלו באמצע התפילה: 
מיתיבי, המשמיע קולו בתפלתו, הרי זה מקטני אמנה, שמראה כאילו אין הקדוש ברוך 

הוא שומע תפילת לחש, ולכן משמיע קולו.

המגביה קולו בתפלתו ]מתפלל בקול גדול[, הרי זה מנביאי השקר, שהם הגביהו קולם, 
כמו שכתוב 'ויקראו בקול גדול'.
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מגהק ומפהק בתפילתו, הרי זה מגסי הרוח.

המתעטש בתפלתו, סימן רע לו. ויש אומרים, ניכר שהוא מכוער.

הרק בתפלתו, כאילו רק בפני המלך.

]בירור א' כיצד רבי התעטש:[
ופיהוק הם דברים  גיהוק  ופיהק אין קושיא, כי  גיהק  ]הגמרא מבארת שממה שרבי 
מגהק  בשלמא  ולכן[:  מרצון,  אותם  לעשות  ואפשר  ]באונס[,  מעצמם  לקרוא  שיכולים 
ומפהק לא קשיא, כאן ]מה שרבי עשה זאת, היה זה[ לאונסו. כאן ]מה שהברייתא אומרת 

שיש בזה גסות הרוח, הוא באופן שעושה כן[ לרצונו.

]אבל על מה שרבי התעטש, קשה מהברייתא[ אלא מתעטש אמתעטש קשיא, ]ובזה אי 
אפשר לתרץ שרבי עשה זאת לאונסו, ומה שהברייתא אומרת שהוא סימן רע, הוא רק 

אם עושה כן מרצון, שהרי כל עיטוש קורה מעצמו באונס, ולא ברצון[.

תשובה: יש שתי סוגי עיטושים, יש הפחה, ויש שיעול
זה  היה  התעטש,  שרבי  מה  כאן  קשיא,  לא  נמי  אמתעטש  מתעטש  הגמרא:  מתרצת 
עיטוש מלמעלה ]שהשתעל, ובזה אין איסור ואין גנאי בדבר[. כאן מה שהברייתא אומרת 

שעיטוש הוא סימן רע, מדובר בעיטוש מלמטה ]כלומר, בהפחה[.

דאמר רב זירא: הא  ]ראיה לכך שיש עיטוש שאינו גנאי, ואדרבא יש בו סימן טוב:[ 
זאת בתוך  ]כלומר, למדתי  רב המנונא  לי בבית[  נבלע  זה  ]דבר  בי  לי  מילתא אבלעא 
הדברים שלימד רב המנונא[, ותקילא לי כי כולי תלמודאי ]ודבר זה שקול וחביב אצלי 
ככל מה שלמדתי, ואמר זאת לפי שהיה רגיל להתעטש, ושמח בדבר זה, וכך למד בבית 
רב המנונא[: המתעטש בתפלתו, סימן יפה לו, כשם שעושים לו נחת רוח מלמטה, שהעטוש 

נחת רוח לאדם, כך עושין לו נחת רוח מלמעלה מן השמים, למלאות שאלתו.

]בירור ב' כיצד רבי ירק בשעת התפילה:[
אלא רק ארק קשיא, כיצד רבי ירק בעת תפילתו, הרי הברייתא אומרת, שהרק בתפילתו 

כאילו רק בפני המלך.

לאדם בתפילה  מותר   – יהודה  כדרב  נמי לא קשיא, אפשר  רק ארק  הגמרא:  מתרצת 
בגד,  הרוק  ולא כשמבליע את  אינו אלא כשיורק,  בבגד, שהאיסור  הרוק  להבליע את 

וזה מה שרבי עשה.

]ראיה שמותר לירוק בתפילה לתוך בגד:[ דאמר רב יהודה: היה עומד בתפלה ונזדמן לו 
רוק מבליעו בטליתו, ואם טלית נאה הוא ואינו רוצה לירוק בו וללכלכו, מבליעו באפרקסותו 
]בסודר שבראשו, שהיה להם מין בגד על הראש, ששני צדדי הבגד היו תלויים בשתי 

צידי הפנים, ויכול להבליע את הרוק בבגד זה.

הנהגת רב אשי כשהוצרך לירוק בעת התפילה
היה עומד מאחורי רב אשי בעת התפילה[,  ]רבינא  רבינא הוה קאי אחורי דרב אשי 

נזדמן לו רוק לרב אשי, פתקיה ]זרקו רב אשי[ לאחוריה.
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אמר ליה רבינא: לא סבר לה מר להא דרב יהודה מבליעו באפרקסותו, ושאסור לירוק 
בעת התפילה.

אמר ליה רב אשי: אנא אנינא דעתאי, אני אנין דעת, איסטניס אני ]ואיני יכול להבליע 
את הרוק בבגד שלי[, ולאיסטניס התירו לירוק לאחוריו.

השמעת קולו בתפילה
שנינו בברייתא: המשמיע קולו בתפלתו, הרי זה מקטני אמנה.

יכול לכוין את לבו  אמר רב הונא: לא שנו אלא שיכול לכוין את לבו בלחש. אבל אין 
בלחש, מותר.

והני מילי ביחיד – דברים אלו שיכול להשמיע קולו בתפילה לצורך הכונה, מדבור באדם 
שמתפלל ביחידי, אבל מי שמתפלל בצבור אסור לו להשמיע קולו בתפילה, גם לצורך 
כונה, מפני שאתי למיטרד צבורא - שעלול הוא בזה להטריד ולהפריע לציבור בתפילתם.

הלכה בענין 'המתעטש בתפילה' ]ומעשה ברבי אבא[
רבי אבא הוה קא משתמיט מיניה דרב ]היה משתמט מרב[ יהודה, שלא היה נכנס לבית 
מדרשו, כי לא רצה שרב יהודה יראה אותו, דהוה קא בעי למיסק לארעא דישראל ]מפני 
שרבי אבא היה חפץ לעלות לארץ ישראל[, ורב יהודה אסר זאת, דאמר רב יהודה, כל 
יום פקדי  יהיו עד  ושמה  יובאו,  'בבלה  עובר בעשה, שנאמר  ישראל,  העולה מבבל לארץ 
אותם נאם ה'', ולכן נזהר רבי אבא מלראות את רבי יהודה, שלא ימנע ממנו מלעלות 

לארץ ישראל.

המדרש,  לבית  מחוץ  ]אלך  וועדא  מבית  מילתא  מיניה  ואשמע  איזיל  אבא  רבי  אמר 
ואשמע שם מרב יהודה דבר תורה[, והדר אפיק ]ואחר כך אצא לארץ ישראל[.

אזל ]הלך רבי אבא[ אשכחיה לתנא דקתני קמיה דרב ]ומצא, כלומר שמע, את התנא 
ששונה לפני רב[ יהודה, היה עומד בתפלה ונתעטש ]הפיח מלמטה[, ממתין עד שיכלה 

הרוח ]הריח שנודף מההפחה[, וחוזר ומתפלל.

יש אומרים שרבי אבא שמע הלכה אחרת בענין זה
איכא דאמרי יש אומרים, שהוא שמע אותו שונה מאמר זה: היה עומד בתפלה ובקש 
להתעטש, מרחיק לאחריו ארבע אמות ומתעטש, וממתין עד שיכלה הרוח, וחוזר ומתפלל,

וכיון שתפילתו כבר מופסקת, מפסיק בתפילתו במקום שאחוז, ואומר: רבונו של עולם, 
יצרתנו נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע לפניך חרפתנו וכלימתנו בחיינו, ובאחריתנו 

רמה ותולעה', ומתחיל ממקום שפסק.

שמחת רבי אבא בחידוש ששמע
לשמוע  אלא  באתי  לא  אילו  יהודה:  רב  לפני  שונה  שהיה  לתנא  אבא  רבי  ליה  אמר 

דבר זה, דיי.

· · ·
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חציצה בין הלב והעינים לערוה

]דעת תנא קמא, בשעת ק"ש צריך חציצה בין עיניו לערוה:[ תנו רבנן, היה ישן ערום 
ומכוסה בטליתו, ואינו יכול להוציא את ראשו מפני הצנה, והרי עיניו רואות את ערותו, 
חוצץ בטליתו על צוארו, לוקח את הטלית ]או את הכיסוי[ שהוא מתכסה בו, ומצמיד 
לצוארו את הטלית, ונמצא שיש חציצה בין צוארו לערוה, ועיניו אינם רואות את הערוה, 

וקורא קריאת שמע.

]דעת יש אומרים, צריך חציצה בין ליבו לערווה:[ ויש אומרים שצריך להצמיד את הטלית 
על לבו, וכך נהיה הפסק וחציצה בין ליבו לערוה, כדי שגם ליבו לא יראה את ערוותו.

]מדוע לתנא קמא אין חשש שליבו רואה את הערוה:[ מקשה הגמרא, מדוע תנא קמא 
לא מצריך להצמיד את הבגד על ליבו, הרי נמצא בזה שאין חציצה בין ליבו לערוותו, 

והרי לבו רואה את הערוה?

מבארת הגמרא: קסבר תנא קמא, לבו רואה את הערוה מותר, ולכן אין צריך לחצוץ 
בין ליבו לערוותו, ודי כשחוצץ בין עיניו לערוה.

· · ·

ק"ש כשמהלך במקומות המטונפים, כאשר מניח ידו על פיו

]דעה א, רב הונא בשם רבי יוחנן:[ אמר רב הונא אמר רבי יוחנן: היה מהלך במבואות 
המטונפות, מניח ידו על פיו, וקורא קריאת שמע.

רבי  לי  אמרה  אם  שבועה[,  ]לשון  האלהים  חסדא:  רב  ליה  אמר  חסדא:[  רב  ב,  ]דעה 
יוחנן בפומיה ]בפיו, ולא רק בשמועה משמו[ לא צייתנא ליה ]לא הייתי שומע לו, שדבר 

זה אסור[.

אמר  חנה  בר  בר  רבה  אמר  דאמרי,  איכא  אחר:[  אמורא  הוא  א'  שדעה  אומרים,  ]יש 
רבי יהושע בן לוי: היה מהלך במבואות המטונפות מניח ידו על פיו, וקורא קריאת שמע.

]דעה ב, רב חסדא:[ אמר ליה רב חסדא: האלהים אם אמרה לי רבי יהושע בן לוי בפומיה, 
לא צייתנא ליה. ]השינוי ב'איכא דאמרי' הוא רק בדעה א' מי אמרה[.

קושיא: ממאמר אחר של רב הונא מוכח שאוסר זאת

מקשה הגמרא: ומי אמר רב הונא הכי, שאם מניח ידו על פיו, מותר לדבר בדברי תורה 
והאמר רב הונא: תלמיד חכם אסור לו לעמוד במקום הטנופת, לפי  במקומות מטונפים, 
שאי אפשר לו לעמוד בלי הרהור תורה, ואם יכול להניח את פיו ולדבר דברי תורה, הרי 

יכול לעמוד במקום הטינופת, ולהניח ידו על פיו ולדבר בדברי תורה.

תשובה: רב הונא מתיר זאת כש'מהלך' במקום מטונף ולא כאשר 'עומד' במקום מטונף

במקומות  בעומד  מדובר,  זאת  אסר  הונא  שרב  מה  כאן  קשיא,  לא  הגמרא:  מבארת 
המטונפים. כאן מה שרב הונא התיר זאת מדובר במהלך במקומות המטונפים, ודבר זה 

קל יותר, ולכן כשמניח ידו על פיו מותר.
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קושיא: ממאמר אחר של רב יוחנן מוכח שאוסר זאת

מקשה על כך הגמרא: ומי אמר רבי יוחנן הכי, והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: בכל 
מקום מותר להרהר בדברי תורה, חוץ מבית המרחץ ומבית הכסא, ואם מותר לדבר בדברי 
תורה במבואות המטונפות, כשמניח ידו על פיו, ודאי שמותר להרהר שם בדברי תורה.

הצעת תירוץ: רבי יוחנן התיר כש'מהלך' במבואות המטונפות ולא כש'עומד'

וכי תימא ואם תרצה לומר ולתרץ, הכא נמי ]כאן גם יש לחלק כמו שחילקנו בדעת 
רב הונא[ כאן בעומד כאן במהלך.

דחיית התירוץ: רבי יוחנן אסר זאת אפילו כש'מהלך' במבואות המטונפות ולא רק כש'עומד'

איני ]האמנם, וכי אפשר לתרץ כן[, והא רבי אבהו הוה קא אזיל בתריה דרבי ]והרי רבי 
אבהו היה הולך אחרי רבי[ יוחנן, והוה קא קרי רבי אבהו קריאת שמע. כי מטא במבואות 
המטונפות אשתיק – כאשר רבי אבהו הגיע למבואות המטונפות הוא שתק, והפסיק, ולא 

המשיך בקריאת שמע.

לאחר שעברו מהמקום המטונף, אמר ליה רבי אבהו לרבי יוחנן: להיכן אהדר ]להיכן 
אחזור[ בתפילה, האם זה נחשב הפסק שעלי להתחיל מתחילת התפילה, או שאמשיך 

במקום שפסקתי.

אמר ליה רבי יוחנן: אם שהית כדי לגמור את כולה, חזור לראש.

במקומות  כשמהלך  ק"ש  לקרוא  שאסור  אבהו[  רבי  ]כדעת  סובר  יוחנן  שרבי  הרי 
המטונפים.

יישוב התירוץ: רבי יוחנן עצמו מתיר זאת כ'שמהלך'

הכי קאמר ליה ]כך אמר רב יוחנן לרבי אבהו[, לדידי לא סבירא לי, ולא היית צריך 
כלל לפסוק, שיכלת להניח יד על פיך, שבאופן זה מותר לדבר בד"ת כשמהלך במבואות 
המטונפות. לדידך דסבירא לך לשיטתך שאתה סובר שאסור לדבר בדברי תורה כשמהלך 
ואם שהית כדי לגמור  במקומות המטונפים גם כשמניח ידו על פיו, הוצרכת להפסיק, 

את כולה, חזור לראש.

יש ראיה מברייתות לשתי הדעות

תניא כותיה דרב הונא. תניא כותיה דרב חסדא

ברייתא כדעת רב הונא להתיר

תניא כותיה דרב הונא, המהלך במבואות המטונפות, מניח ידו על פיו, ויקרא קריאת שמע.

ברייתא כדעת רב חסדא לאסור

תניא כותיה דרב חסדא, היה מהלך במבואות המטונפות, לא יקרא קריאת שמע. ולא עוד, 
אלא שאם היה קורא ובא, פוסק.
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עוונו של מי שאינו פוסק מדברי תורה במבואות המטונפות
מהלך  כשהיה  מד"ת  פסק  שלא  מי  של  עונשו  מה   – מאי  פסק  לא  הגמרא:  מבררת 

במבואות המטונפות?

'וגם אני נתתי להם  אמר רבי מיאשה בר בריה דרבי יהושע בן לוי: עליו הכתוב אומר 
חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו ]בהם['

רב אסי אמר: 'הוי מושכי העון בחבלי השוא', בחבלים שאינם חזקים אלא נוחין להנתק, 
הן מושכין העון על עצמם.

רב אדא בר אהבה אמר: מהכא, 'כי דבר ה' בזה'.

שכרו של הפוסק מדברי תורה במבואות המטונפות
ואם פסק מד"ת כשהיה מהלך במבואות המטונפות, מה שכרו?

אמר רבי אבהו: עליו הכתוב אומר 'ובדבר הזה תאריכו ימים', ]בשביל דבור זה שנזהרתם 
עליו, תאריכון ימים[.

· · ·
קריאת שמע כשהוא ערום בחלק העליון של גופו

אמר רב הונא: היתה טליתו חגורה לו על מתניו, שמגולה בחלק העליון של גופו, ומכוסה 
בבגד רק ממתניו ולמטה, מותר לקרות קריאת שמע.

תניא נמי הכי, היתה טליתו של בגד, ושל עור, ושל שק, חגורה על מתניו, מותר לקרות 
קריאת שמע.

�
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ברכות דף כה יום שלישי ב' שבט תש"פ 

תפילה כשהוא ערום בחלק העליון של גופו

אף שקריאת שמע מותר לקרוא אף כשהוא ערום בחלק העליון של גופו, אבל לתפלה, 
אסור להתפלל עד שיכסה את לבו, שצריך הוא להראות את עצמו כעומד לפני המלך 

ולעמוד באימה, ]ואין זה כקריאת שמע שבה אינו מדבר לפני המלך[.

· · ·

טעה והתחיל לעשות צרכיו כשתפילין בראשו

ואמר רב הונא: שכח ונכנס בתפילין לבית הכסא, והתחיל לעשות צרכיו, כאשר התפילין 
על ראשו, מניח ידו עליהן עד שיגמור.

]בירור:[ עד שיגמור, סלקא דעתך ]כך עולה על דעתך[, וכי כיון שהתחיל באיסור מותר 
לו להמשיך בכך, ויכול להשאיר את התפילין על ראשו עד שיגמור?

]ביאור:[ אלא כדאמר רב נחמן בר יצחק: עד שיגמור עמוד ראשון, מניח ידו על התפילין 
עד שיגמור ה'זרם' של המי רגלים או של צרכים גדולים שהתחיל לצאת, ולאחר מכן 

יחלוץ את התפילין.

]קושיא על הביאור:[ ולפסוק לאלתר וליקום - מדוע שלא יפסיק מיד בשביל להוריד 
את התפילין?

]ביאור, בהפסקה מיידית יש סכנה:[ משום דרבן שמעון בן גמליאל, דתניא רבן שמעון 
בן גמליאל אומר: עמוד החוזר, מביא את האדם לידי הדרוקן ]אם אדם מפסיק בעשיית 
צרכיו הגדולים שהתחילו לצאת לחוץ לגופו, ומפסיק ומחזירם שלא יצאו, הרי זה מביא 
את  מביא  הראשון[,  רגלים  מי  קילוח  ]הפסקת  החוזר  סילון  הבטן[.  את  לחולי שמנפח 

האדם לידי ירקון, והוא סוג של חולי.

· · ·

ק"ש כשצואה על אחד מאיבריו, או שאחד מאיבריו בבית הכסא

אתמר, צואה על בשרו, או ידו מונחת בבית הכסא ]שהכניס את היד לתוך בית הכסא[.

]דעה א:[ רב הונא אמר: מותר לקרות קריאת שמע.

]דעה ב:[ רב חסדא אמר: אסור לקרות קריאת שמע.

]כל  יה'.  תהלל  הנשמה  'כל  דכתיב  הונא,  דרב  טעמא  מאי  רבא:  אמר  א:[  דעה  ]טעם 
הנשמה - הפה והחוטם, שהם בכלל ה'נשמה' שדרכם נושמים, ועליהם נאמר 'תהלל יה', 
ולכן הם צריכים להיות נקיים, אבל שאר האיברים, אינם מהללים, ואף אם יש עליהם 

צואה, או שהם בבית הכסא, מותר לקרוא כך ק"ש[.

]טעם דעה ב:[ ורב חסדא אמר: אסור לקרות קריאת שמע. מאי טעמא דרב חסדא, דכתיב 
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'כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך' ]הרי שכל האיברים הם בכלל ההילול, וכולם צריכים 
להיות נקיים[.

· · ·

ריח רע שיש לו עיקר

אתמר, ריח רע שיש לו עיקר – ריח רע שמגיע מצואה שמונחת ומסרחת.

]דעה א:[ רב הונא אמר: מרחיק ארבע אמות מהצואה שהיא מקור הריח, וקורא קריאת 
שמע, ואף על פי שהריח בא אליו, כיון שהרחיק ארבע אמות, יכול לקרוא ק"ש ]ומדובר 

שהצואה מאחוריו, ולא לפניו, שאם היא לפניו אסור לקרוא ק"ש כשצואה כנגדו[.

ורב חסדא אמר: מרחיק ארבע אמות ממקום שפסק הריח – ממקום שהריח  ב:[  ]דעה 
כלה שם, וקורא קריאת שמע.

]ברייתא כדעה א:[

]תחילת הברייתא, איסור קריאת ק"ש כנגד צואה:[ תניא כותיה דרב חסדא, לא יקרא 
אדם קריאת שמע לא כנגד צואת אדם ]אף כנגד צואה שאין בה ריח[, ולא כנגד צואת 
כלבים, ולא כנגד צואת חזירים, ולא כנגד צואת תרנגולים, ולא כנגד צואת אשפה שריחה רע.

]היתר קריאת ק"ש אם הצואה ברשות אחרת[: ואם היה המקום שהצואה מונחת שם 
גבוה עשרה טפחים מהמקום שהוא עומד, או שהצואה היתה מונחת במקום נמוך עשרה 

טפחים מהמקום שהוא עומד, יושב בצדו וקורא קריאת שמע.

]כשהצואה באותו רשות, מרחיק כמלא עיניו:[ ואם לאו, אם הצואה באותו מקום שהוא 
נמצא, מרחיק מלא עיניו – מתרחק מהצואה עד שלא יראנה, וכן לתפלה.

]סיום הברייתא )כדעת רב חסדא(:[ ריח רע שיש לו עיקר, מרחיק ארבע אמות ממקום 
שכלה הריח וקורא קריאת שמע.

ק"ש כנגד צואת כלבים וחזירים שאין בהם עורות

אמר רבא: לית הלכתא כי הא מתניתא ]אין הלכה כברייתא זו[, במה שאמרה לאסור 
ק"ש כנגד צואת כלבים וחזירים אף שאין בהם עורות, )בכל הני שמעתתא(, אלא ההלכה 
היא כי הא דתניא, לא יקרא אדם קריאת שמע, לא כנגד צואת אדם, ולא כנגד צואת חזירים 
ולא כנגד צואת כלבים, בזמן שנתן עורות לתוכן, אבל אם לא נתן לתוכם עורות, אין צואת 

החזירים והכלבים מסרחת, ומותר לקרוא ק"ש כנגדם.

· · ·

ספק: ריח רע מהפחה ]ריח שאין לו עיקר[

בעו מיניה מרב ששת, ריח רע שאין לו עיקר, מהו, האם מותר לקרוא ק"ש כשיש ריח 
מהפחה.
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הוכחת רב ששת להיתר
אמר להו רב ששת: אתו חזו ]בואו תראו[ הני ציפי דבי רב ]במחצלות של בית המדרש[ 
דהני גנו והני גרסי ]שאלו ישנים ואלו לומדים[, ואף שדרך הישנים להפיח, לומדים בסמוך 

לישנים, הרי שאין בזה איסור.

ההיתר הוא רק בד"ת ולא בק"ש
אבל  בזה,  להיזהר  כיון שאי אפשר  זה,  כנגד  והני מילי בדברי תורה, שמותר ללמוד 

בקריאת שמע לא הותר, שיכול לצאת לחוץ ולקרוא ק"ש.

גם בד"ת ההיתר הוא רק אם חבירו הפיח ולא בהפחה שלו עצמו
ודברי תורה נמי לא אמרן שמותר, אלא דחבריה ]בהפחה של חבירו[, אבל דידיה ]אם 
ההפחה היא שלו[, שהפיח הוא עצמו, לא התירו לו להמשיך בלימודו, אלא ממתין עד 

שיכלה הריח.

· · ·
צואה עוברת

אתמר, צואה עוברת – העבירו צואה לפניו ]כגון שנושאים לפניו גרף של רעי להעבירו[,

אביי אמר: מותר לקרות קריאת שמע כנגדה, ואינו צריך להפסיק, שאיסור  ]דעה א:[ 
ק"ש כנגד צואה אינו אלא בצואה קבועה ומונחת, ולא כאשר היא עוברת.

]דעה ב:[ רבא אמר: אסור לקרות קריאת שמע.

מקורו של אביי, ממה שמצאנו במצורע שכאשר הוא עובר תחת האילן, אינו נחשב ]והאילן לא 
נחשב כמאהיל על 'מצורע' לטמא מה שתחת האילן[

אמר אביי: מנא אמינא לה ]מאיפה אמרתי זאת, כלומר, מה היא הראיה שלי[, דתנן, 
הטמא ]-מצורע[ עומד תחת האילן, והטהור עובר תחת האילן, האדם הטהור נטמא, שהאילן 

הוא כ'אהל' על המצורע הטמא, ואדם שעובר תחת 'אהל המצורע' נטמא.

האדם שעומד  האילן,  עובר תחת  ]-מצורע[  וטמא  האילן,  עומד תחת  טהור  אם  אבל 
תחת האילן נשאר טהור, שאין המצורע מטמא את מקומו אלא אם הוא קבוע במקום 
]יושב או עומד, ולא אם הוא רק עובר, שנאמר 'מחוץ למחנה מושבו', מקום מושבו של 

המצורע מטמא, ולא מקום שרק הולך ועובר בו[.

ואם עמד המצורע ועצר מהילוכו, האדם הטהור שעומד תחת האילן נטמא.

וכן באבן המנוגעת, שדינה כאדם שיש בו צרעת, שאם היא מונחת תחת האילן, מה 
שתחת האילן נטמא בטומאת אהל מצורע, אבל אם רק מעבירים את האבן מתחת העץ, 

אין נטמאים הדברים שתחת האילן.

כיצד רבא דוחה את ראיית אביי
ורבא אמר לך, התם ]שם לגבי מצורע[ בקביעותא תליא מילתא ]הדבר תלוי בקביעות[, 
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דכתיב 'בדד ישב מחוץ למחנה מושבו'. הכא ]כאן לגבי ק"ש ותפילה[, 'והיה מחניך קדוש' 
אמר רחמנא, והא ליכא, וכאשר צואה עוברת, אין זה מחנה קדוש.

ק"ש כנגד פי חזיר
אמר רב פפא: פי חזיר, כצואה עוברת דמי, ואסור לקרוא ק"ש כנגדו.

שואלת הגמרא, פשיטא, הרי אין פי חזיר בלא צואה?

מבארת הגמרא, לא צריכא, אף על גב דסליק מנהרא ]החידוש הוא שאסור לקרוא ק"ש 
גם כנגד פה חזיר שעלה מן הנהר[.

· · ·
ספק צואה, וספק מי רגלים

אמר רב יהודה: ספק צואה, אסורה, אם מסתפק במקום מסויים אם יש בו צואה, אסור 
לקרוא שם ק"ש. ספק מי רגלים, מותרים.

דעת יש אומרים בספק צואה וספק מי רגלים
איכא דאמרי, אמר רב יהודה: ספק צואה בבית – אם מסתפק אם יש צואה בבית, מותרת, 

מותר לקרוא שם ק"ש, שהרי אין דרך להניח צואה בבית.

אבל אם מסתפק אם יש צואה באשפה, אסורה – אסור לקרוא ק"ש כנגדה, שהרי הדרך 
להניח צואה באשפה.

ספק מי רגלים, אפילו באשפה נמי מותרין.

]הטעם שספק מי רגלים מותרים:[ מפני שרב יהודה סבר לה כי הא דרב המנונא, דאמר 
מי  כנגד  לקרוא  מהתורה  האיסור  בלבד,  עמוד  כנגד  אלא  תורה  אסרה  לא  המנונא,  רב 
רגלים הוא רק בשעת קילוח השתן בשעה שיוצא מהגוף, אבל לאחר מכן שהמי רגלים 

על הארץ, הוא איסור מדרבנן, וספיקו לקולא.

גם דעת רבי יונתן שמהתורה לא נאסר אלא כנגד ה'עמוד'
וכדרבי יונתן, דרבי יונתן רמי ]הקשה סתירה[, כתיב 'ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת 
יוצא לעשותם מחוץ למחנה  לנקביו,  צריך  אומר שכאשר אדם  פסוק אחד  חוץ'  שמה 
ולא כתוב בפסוק שצריך לאחר מכן לכסות, וכתיב 'ויתד תהיה לך וגו' וכסית את צאתך', 
ובפסוק שני כתוב שלאחר שעושה את צרכיו צריך לכסותם, הא כיצד, כאן שכתוב שצריך 
לכסות נאמר בגדולים, כאן שלא צריך לכסות נאמר בקטנים, שכאשר הם על הארץ אין 

צריך מהתורה לכסותם.

אלמא קטנים לא אסרה תורה לקרוא ק"ש ולדבר ד"ת כנגדם, אלא כנגד עמוד ]הקילוח[ 
בלבד, הא נפול לארעא שרי, וכאשר הם מונחים על הקרקע, כבר אין איסור לדבר ד"ת 
כנגדם, ולכן בקטנים התורה לא מצריכה כיסוי, ורבנן הוא דגזרו בהו, וכי גזרו בהו רבנן 

בודאן, אבל בספקן לא גזור.

· · ·
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קרקע שנשפכו עליה מי רגלים, עד מתי אסור לומר כנגדם דברי תורה
נשאר  זמן  כמה  עד  רגלים[,  מי  עליה  היה  שודאי  ]בקרקע  ובודאן  מבררת:  הגמרא 

האיסור לברך ולומר כנגדם דברי תורה?

דעה א: כל זמן שהנוגע בהם נרטב
אמר רב יהודה אמר שמואל: כל זמן שמטפיחין ]כל זמן שנשאר במי רגלים לחות, שמי 

שנוגע בהם ידיו נרטבות[.

וכן אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן: כל זמן שמטפיחין.

וכן אמר עולא: כל זמן שמטפיחין.

דעה ב: כל זמן שנשאר מהם 'רושם'
גניבא משמיה דרב אמר: כל זמן שרושמן ניכר.

קושיא על דעה ב
אמר רב יוסף: שרא ליה מריה לגניבא - ימחול לו אדונו, שודאי שקר העיד משמו של 
צואה, אמר רב יהודה אמר רב: כיון שקרמו פניה  השתא ]כעת נתבונן[, לגבי  רב. שהרי 
ואף  כנגדה,  ד"ת  לומר  מותר  גלד מלמעלה[  כעין  בה  ונהיה  ]כיון שהצואה התייבשה 
שצואה שהתייבשה מעט, רישומה ניכר, ואם ימשמשו בה מעט היא תחזור ללחותה. אם 
כן במי רגלים שהתייבשו מעט ורישומם ניכר, מיבעיא ]צריך לומר, שדעת רב להתיר 
לומר ד"ת כנגדם[, הרי דבר לח שהתייבש, אי אפשר להחזירו ללחותו, ובודאי שהוא 

יותר קל מצואה שקרמו פניה, ואם בצואה מותר, בודאי שמותר במי רגלים.

דחיית הקושיא:
רב[,  בשם  זו  שמועה  על  לסמוך  ראית  ]מה  אהא  דסמכת  חזית  מאי  אביי:  ליה  אמר 
סמוך אהא ]תסמוך על שמועה זו[, דאמר רבה בר רב הונא, אמר רב: צואה אפילו כחרס 
אסורה ]הרי שכל שרישומה ניכר, אסור לומר ד"ת כנגדה[, ואין קושיא על מה שאמר 

גניבא בשם רב.

]מה ההגדרה של צואה כחרס[
והיכי דמי צואה כחרס?

]דעה א:[ אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן: כל זמן שזורקה ואינה נפרכת ]כל שאינה 
מתפוררת כשזורקים אותה, עדיין דינה כלחה, אבל אם היא מתפוררת בזריקה, הרי היא 

כעפר ומותר לקרוא ק"ש כנגדה[.

היא  זורקה  שאם  פי  על  אף  נפרכת,  ואינה  שגוללה  זמן  כל  דאמרי:  ואיכא  ב:[  ]דעה 
מתפוררת, כל שעל ידי שגוללה ביד ]בלא לזורקה[ אינה מתפוררת, עדיין לחה היא.

מעשה רב בענין זה
אמר רבינא: הוה קאימנא קמיה דרב ]הייתי עומד לפני רב[ יהודה מדפתי,
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חזא ]ראה[ רב יהודה מדפתי, צואה כנגדו.

אמר לי: עיין אי ]תבדוק אם[ קרמו פניה, אי לא, כדי לידע אם מותר לומר ד"ת כנגדה.

]דעה אחרת במעשה זה[ איכא דאמרי, הכי אמר ליה ]יש אומרים, שכך אמר לו[ רב 
יהודה מדפתי לרבינא, עיין אי מפלאי אפלויי, תבדוק אם יש בצואה סדקים סדקים, שאם 

כן היא יבשה, ומותר לומר ד"ת כנגדה.

הלכה למעשה בענין מי רגלים, וצואה עד מתי אסור לומר ד"ת כנגדם
מאי הוי עלה?

אתמר, צואה כחרס, אמימר אמר: אסורה.

ומר זוטרא אמר: מותרת.

אמר רבא: הלכתא, צואה כחרס, אסורה.

ומי רגלים, כל זמן שמטפיחין.

קושיא: בברייתא משמע שמי רגלים שרשומן ניכר, אסור לומר ד"ת כנגדם
מיתיבי, מי רגלים כל זמן שמטפיחין אסורין.

נבלעו בארץ, או יבשו ]מי רגלים שנמצאים על אבנים וכדומה, ויבשו מהשמש[ מותרים.

מאי לאו, נבלעו דומיא דיבשו, מה יבשו דאין רשומן ניכר, אף נבלעו דאין רשומן ניכר, 
גב  ניכר, אסור, אף על  רשומן  אם[  ]אבל  הא  כנגדם,  ק"ש  לקרוא  זה מותר  באופן  ורק 

דאין מטפיחין.

דחיית הקושיא: אי אפשר לדייק מברייתא זו, שהרי מהרישא של הבריתא משמע שאף אם רשומן 
ניכר מותר לומר ד"ת כנגדם

ולטעמיך, אימא רישא, בתחילת הברייתא שמי רגלים אסורים כל זמן שהם מטפיחים, 
ומשמע כל זמן שמטפיחין הוא דאסור, הא ]אבל אם אינם מטפיחים אף ש[רשומן ניכר שרי.

אלא, מהא ליכא למשמע מינה, מברייתא זו אי אפשר לדייק, כיון שיש סתירה בדיוקים 
מהרישא לסיפא.

הצעה: ענין זה הוא מחלוקת תנאים
לימא כתנאי, ]נאמר שעניין זה הוא מחלוקת תנאים[.

]תחילת הברייתא על 'כלי' של מי רגלים:[ כלי שנשפכו ממנו מי רגלים, אסור לקרות 
קריאת שמע כנגדו.

]המשך הברייתא על מי רגלים:[ ומי רגלים עצמן שנשפכו, אם הם נבלעו בארץ, מותר 
לקרוא ק"ש כנגדם. לא נבלעו, אסור.

רבי יוסי אומר: כל זמן שמטפיחין, אסור לקרוא ק"ש כנגדם.

]בירור דברי תנא קמא:[ מאי נבלעו, ומאי לא נבלעו, דקאמר תנא קמא?
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אילימא נבלעו, דאין מטפיחין, ואז מותר לקרוא ק"ש כנגדם, אף שרישומם ניכר. לא 
נבלעו, דמטפיחין, ואז אסור לקרוא ק"ש כנגדם.

ואתא רבי יוסי למימר, כל זמן שמטפיחין הוא דאסור, הא רשומן ניכר שרי. היינו תנא 
קמא, ]שאם נבאר כך, נמצא שאין מחלוקת בין תנא קמא לרבי יוסי, ששניהם מתירים 

כשהמי רגלים לא מטפיחים[.

אלא, כך צריך לפרש בדברי תנא קמא: נבלעו, דאין רשומן ניכר, ואז מותר לקרוא ק"ש 
כנגדם. לא נבלעו דרשומן ניכר, ואז אסור לקרוא ק"ש כנגדם.

ונמצא  שרי,  ניכר,  רשומן  הא  דאסור,  הוא  שמטפיחין  זמן  כל  למימר,  יוסי  רבי  ואתא 
שנחלקו אם מותר לקרוא ק"ש כנגד מי רגלים שאינם מטפיחים אבל רישומם ניכר.

דחיית ההצעה: תנא קמא ורבי יוסי נחלקו בדין מי רגלים שהם לחים והנוגע בהם ידיו נרטבות, 
אך אם יגע לאחר מכן בידיו בדבר אחר הוא לא ירטב

לא, דכולי עלמא כל זמן שמטפיחין, הוא דאסור, הא רשומן ניכר, שרי, ואין כאן דעה 
שסוברת לאסור כשאינם מטפיחים אף שרישומן ניכר.

נחלקו מה  יוסי  ורבי  בינייהו, תנא קמא  והכא בטופח על מנת להטפיח, איכא  ]עמוד ב[ 

הדין כשהמי רגלים מרטיבים את הנוגע בהם, אך אינם כל כך רטובים, והיד הנוגעת 
בהם אם היא אחר כך תגע בדבר אחר הוא לא ירטב, תנא קמא סובר שמי רגלים כאלו 
דינם כיבשים, וזה הכונה בדברי תנא קמא שאם הם נבלעו מותרים. ורבי יוסי מחמיר, 
זמן שהם מרטיבים את היד  וסובר שאף אם המים אינם טופח על מנת להטפיח, כל 

הנוגעת בהם, דינם כלחים, ואסור לקרוא ק"ש כנגדם.

· · ·
ואם לאו  וכו'  יעלה  יכול לעלות עד שלא תנץ החמה  ירד לטבול אם  שנינו במשנה 

יתכסה במים ויקרא

הצעה: האם אפשר לדייק מהמשנה שהלכה כרבי אליעזר שסוף זמן ק"ש בנץ החמה

לימא תנא סתמא כרבי אליעזר דאמר עד הנץ החמה, כיון שהמשנה מתירה לקרוא ק"ש 
בתוך המים כדי להספיק לקרוא ק"ש לפני הנץ, משמע שזמן ק"ש הוא עד הנץ החמה, 
ואם המשנה אומרת זאת ב'סתם' בלא שם תנא שאומר זאת, משמע שכך הלכה למעשה.

דחיית ההצעה: אין ראיה מהמשנה שהלכה כרבי אליעזר, שהרי גם רבי יהושע שסובר שסוף זמן 
ק"ש הוא עד ג' שעות, מודה שותיקין קורין ק"ש בנץ

– אפשר לומר  ודלמא כותיקין  ג' שעות,  אפילו תימא רבי יהושע שזמן ק"ש הוא עד 
שהמשנה מתירה ק"ש בתוך המים כדי להספיק לקרוא לפני הנץ, כיון שגם רבי יהושע 
ג'  מודה שהנהגת ה'ותיקין' היא לקרוא ק"ש עם הנץ החמה, אף שסוף הזמן הוא עד 

שעות, דאמר רבי יוחנן, ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה.

· · ·
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שנינו במשנה ואם לאו ]אם אינו יכול לעלות מהמים לפני הנץ[ יתכסה במים, ויקרא.

כיצד קורא ק"ש כשליבו רואה את הערוה
והרי לבו רואה את הערוה, שהרי בתוך המים אין כיסוי על ערוותו,  מקשה הגמרא: 

וכשקורא במצב כזה ק"ש, עובר בזה על 'ולא יראה בך ערות דבר'.

תירוץ: מדובר שהמים עכורים ועבים ]כגון שיש בהם חול[ והם מכסים את ערוותו
מתרצת הגמרא: אמר רבי אלעזר, ואי תימא ]ויש אומרים זאת בשם[ רבי אחא בר אבא 
בר אחא, משום רבינו ]רב[: במים עכורין שנו, דדמו כארעא סמיכתא ]שהרי המים דומים 
כקרקע עבה שיש במים חול וכדומה[ נמצא שהמים העכורים מכסים את ערוותו, כדי 

שלא יראה לבו ערותו.

ברייתא: ק"ש כשיושב בתוך מים צלולים
]דעת תנא קמא:[ תנו רבנן, מים צלולין, ישב בהן עד צוארו, וקורא.

]דעה החולקת[ ויש אומרים: עוכרן ברגלו ]שמעלה חול מקרקעית המים, כדי שהמים 
יהיו עכורים[, וערוותו תהיה מכוסה, וכך לא יהא ליבו רואה את הערווה.

ביאור דעת תנא קמא
]שואלת הגמרא:[ ותנא קמא שלא הצריך לעשות את המים עכורים, כיצד הוא מתיר 

לקרוא ק"ש כשיושב בתוך המים הצלולים, והרי לבו רואה את הערוה?

]מבארת הגמרא:[ קסבר תנא קמא, לבו רואה את הערוה, מותר.

]שואלת הגמרא:[ והרי עקבו רואה את הערוה?

]מבארת הגמרא:[ קסבר תנא קמא, עקבו רואה את הערוה מותר.

· · ·

עקבו רואה את הערווה
אתמר, עקבו רואה את הערוה, מותר.

עקבו נוגע בערווה
עקבו נוגע בערוה. אביי אמר, אסור. ורבא אמר, מותר.

רב זביד מתני לה להא שמעתא הכי ]רב זביד שנה שמועה זו כך, כמו שלמדנו[.

]נוסח אחר בשמועה זו[
רב חיננא בריה דרב איקא מתני לה הכי ]שנה שמועה זו כך[:

עקבו נוגע בערוה
עקבו נוגע בערוה, דברי הכל אסור.
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עקבו רואה את הערוה

עקבו רואה את הערוה, אביי אמר: אסור. רבא אמר: מותר. לא נתנה תורה למלאכי השרת 
שאין להם ערוה, אלא לנו שיש לנו ערוה, ואין אנו יכולים להשמר מכל זה.

הלכה למעשה בעניין עקבו נוגע או רואה את הערוה

והלכתא, נוגע, אסור. רואה, מותר.

· · ·

ק"ש כנגד צואה שנמצאת בתוך עששית

דרך  נראית  והיא  מזכוכית,  כלי  בתוך  שנמצאת  ]צואה  בעששית  צואה  רבא:  אמר 
הזכוכית[, מותר לקרות קריאת שמע כנגדה.

ק"ש כנגד ערוה שנמצאת בתוך עששית

אסור  זכוכית[,  מחיצת  מאחורי  שנמצא  מכוסה  לא  שערוותו  ]אדם  בעששית  ערוה 
לקרות קריאת שמע כנגדה.

טעם להיתר ק"ש כנגד צואה בעששית

צואה בעששית, מותר לקרות קריאת שמע כנגדה,

דצואה בכסוי תליא מילתא, ]שכתוב בפסוק 'וכסית את צאתך'[, והא מיכסיא ]והרי היא 
מכוסה[.

טעם לאיסור ק"ש כנגד ערוה בעששית

ערוה בעששית, אסור לקרות קריאת שמע כנגדה,

'ולא יראה בך ערות דבר', אמר רחמנא, והא קמיתחזיא ]והרי היא נראית[.

· · ·

ביטול צואה ברוק

אמר אביי: צואה כל שהוא ]מעט[, מבטלה ברוק ]רוקק עליה ומכסה אותה ברוק[.

אמר רבא: וברוק עבה.

צואה בגומה, ק"ש כשמכסה הגומא בסנדלו

אמר רבא: צואה בגומא, מניח סנדלו עליה, וקורא קריאת שמע.

צואה דבוקה בסנדלו

בעא מר בריה דרבינא: צואה דבוקה בסנדלו, מאי?

תיקו.
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ק"ש כנגד עכו"ם ערום
אמר רב יהודה: עובד כוכבים ערום, אסור לקרות קריאת שמע כנגדו.

שאלה: גם כנגד ישראל ערום אסור
שואלת הגמרא: מאי איריא עובד כוכבים, אפילו ישראל נמי?

תשובה: בישראל בודאי אסור, והחידוש הוא שאפילו כנגד גוי אסור
עונה הגמרא: ישראל פשיטא ליה דאסור.

אלא עובד כוכבים איצטריכא ליה ]היה צריך[ לחדש שאסור לקרוא ק"ש כנגדו כשהוא 
ערום.

אימא  בשרם',  חמורים  בשר  'אשר  בהו  וכתיב  הואיל  לומר[  מקום  ]שהיה  דתימא  מהו 
]תאמר[ שהם כחמור בעלמא הוא, ואין איסור לקרוא ק"ש כנגד חמור.

'וערות אביהם  ערוה, דכתיב  נקראת[  גם  ]שערוותם  נמי איקרו  לן, דאינהו  קא משמע 
לא ראו'.

· · ·
]מים  המשרה  במי  ולא  סרוחים[,  ]מים  הרעים  במים  לא  יתכסה  ולא  במשנה:  שנינו 

ששורים בהם פשתן והם מסריחים[, עד שיטיל לתוכן מים.

בירור: כיצד מבטל מים סרוחים
וכמה מיא רמי ואזיל ]וכמה מים נותן והולך[, שהרי אם המים סרוחים מרובים, כדי 

לבטלם צריך כמות גדולה מאד של מים.

ביאור: מה שנאמר ביטול במים הוא למי רגלים ולא למים סרוחים
אלא הכי קאמר, לא יתכסה לא במים הרעים, ולא במי המשרה כלל.

שיטיל  עד  להם,  בסמוך  ק"ש  לקרוא  אסור  כלי,  בתוך  הנמצאים  מועטים  רגלים  ומי 
לתוכן מים, ויקרא.

כמה מים שופך למי רגלים כדי לבטלם
תנו רבנן, כמה יטיל לתוכן ]לתוך המי רגלים[ מים, ויתבטלו, ויוכל לקרוא ק"ש בסמוך 

להם?

]דעת תנא קמא:[ מבטלם בכל שהוא מים.

רבי זכאי אומר: ברביעית מים.

רב נחמן: אם נותן בכלי מים לפני המי רגלים, כולם מודים שמספיק כל שהוא מים
אמר רב נחמן: מחלוקת לבסוף, בכלי שיש בו כבר מי רגלים, ומוסיף עליו מים, בזה 
חשוב,  שיעור  שהוא  רביעית  צריך  רגלים'  'מי  בכלי  יש  שכבר  שכיון  זכאי  רבי  סובר 

כדי לבטלם.
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אבל בתחלה - אם נותן בכלי מים בתחילה, לפני שנותן בו מי רגלים, כולם מודים 
כל שהן מים, שכל טיפת מי רגלים שנותן בתוך הכלי, מיד מתבטלת במים  שמספיק 
שכבר נמצאים בכלי, וכן הטיפה השניה מתבטלת, וכך הלאה, ואף ששופך שם הרבה 

מי רגלים, אין להם חשיבות מי רגלים, שכאמור כל טיפה מתבטלת מיד.

רבי יוסף: אם נותן בכלי מים לפני המי רגלים, כולם מודים שצריך רביעית

ורב יוסף אמר: המחלוקת היא לכתחלה - ]אם נותן מים בכלי לפני שנותן בו מי רגלים[, 
שבזה סובר תנא קמא שמספיק כל שהוא, כיון שהמים הקדימו למי רגלים, ורבי זכאי 

חולק על כך, ומצריך רביעית.

אבל לבסוף - בכלי שיש בו כבר מי רגלים, דברי הכל צריך רביעית לבטלם.

מעשה רב של רב יוסף כדעת רבי זכאי

אמר ליה רב יוסף לשמעיה ]לשמשו[: אייתי לי רביעיתא דמיא ]תביא לי רביעית מים[ 
רגלים,  מי  כך  אחר  בו  להטיל  שיוכל  בתחילה,  בכלי  המים  את  לתת  כדי  זכאי,  כרבי 

ולקרוא ק"ש בסמוך לכלי.

ק"ש כנגד כלים שנותנים בהם מי רגלים או צואה

תנו רבנן, גרף של רעי ]כלי חרס שנותנים בו צואה[, ועביט ]כלי חרס[ של מי רגלים, 
אסור לקרות קריאת שמע כנגדן,

והם מיוחדים  – גם אם ה'גרף' או ה'עביט' ריקים, הואיל  ואף על פי שאין בהן כלום 
לרעי ולצואה, אסור לקרוא ק"ש כנגדם.

מחלוקת התנאים בק"ש כנגד מי רגלים

]דעה א:[ ומי רגלים עצמן, כשהם בכלי שאינו מיוחד להם, אסור לקרוא ק"ש כנגדם, 
עד שיטיל לתוכן מים. וכמה יטיל לתוכן מים, כל שהוא, ואז מותר לקרוא ק"ש כנגדם.

]דעה ב:[ רבי זכאי אומר: לא מספיק לתת בכלי 'כל שהוא' מים, אלא צריך לתת בכלי 
רביעית מים, ואזי יהיה מותר לקרוא ק"ש כנגד הכלי עם המי רגלים, בין אם הכלי מונח 
לפני המטה, ]וגם האדם נמצא לפני המיטה, נמצא שאין המטה מפסקת בינו לבין הכלי[. 
בין אם הכלי מונח לאחר המטה ]והאדם נמצא לפני המטה, נמצא שהמטה מפסקת בין 

האדם לכלי[.

]דעה ג:[ רבן שמעון בן גמליאל אומר: אם הכלי נמצא לאחר המטה, קורא. אם הכלי 
נמצא לפני המטה, אינו קורא. אבל מרחיק הוא ארבע אמות וקורא.

]דעה ד:[ רבי שמעון בן אלעזר אומר: אפילו בית מאה אמה, לא יקרא, עד שיוציאם, או 
שיניחם תחת המטה.

ספק בביאור דעת רשב"ג

צריך  ואין  מיד,  קורא  המטה,  אחר  נמצא  הכלי  אם  רשב"ג,  קאמר  היכי  להו,  איבעיא 
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מרחיק  המטה,  לפני  נמצא  הכלי  ואם  חוצצת.  שהמטה  כיון  מהכלי,  עצמו  את  להרחיק 
ארבע אמות וקורא.

או דלמא הכי קאמר ]או שמא כך אמר רשב"ג[, לאחר המטה, מרחיק ארבע אמות וקורא. 
לפני המטה אינו קורא כלל.

ראיה מברייתא מפורשת כצד א' בספק
תא שמע, דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר: אחר המטה קורא מיד, ואין צריך להרחיק 

כלל. לפני המטה מרחיק ארבע אמות, ואז יכול לקרוא ק"ש.

רבן שמעון בן גמליאל אומר: אפילו בית מאה אמה, לא יקרא, עד שיוציאם, או שיניחם 
תחת המטה.

]שאלה: במשנה דעה זו מובאת בשם רשב"ג, והדעה החולקת היא רבי שמעון בן אלעזר, ובברייתא 
להיפך[

בעיין איפשיטא לן - אמנם ]פשטנו את הספק[, אבל מתנייתא קשיין אהדדי ]המשניות 
ואת הדעה החולקת  זו בשם רשב"ג  זו, שהמשנה מביאה דעה  זו את  וסותרות  קשות 
)שאפילו בבית מאה אמה צריך להוציא את הכלי( בשם רבי שמעון בן אלעזר. ובברייתא 

הוא להיפך[.

]תשובה: יש לשנות את גירסת הברייתא, וליגרוס כבמשנתנו[
ותגרוס גם בברייתא שזו היא דעת רשב"ג,  – תהפוך את האחרונה,  איפוך בתרייתא 
והדעה החולקת )שאפילו בבית מאה אמה צריך להוציא את הכלי, היא דעת רבי שמעון 

בן אלעזר(.

]בירור: מדוע לשנות את גירסת הברייתא ולא את גירסת המשנה[
מה חזית דאפכת בתרייתא ]מה ראית להפוך את גירסת האחרונה, כלומר את גירסת 
הברייתא[, איפוך קמייתא ]תהפוך את הראשונה, כלומר את גירסת המשנה, ותגרוס בה 
כבברייתא, שהדעה הראשונה היא דעת רבי שמעון בן אלעזר, והדעה החולקת )שאפילו 

בבית מאה צריך להוציא את הכלי( היא דעת רבן שמעון בן גמליאל[.

]ביאור: ידוע לנו שרבי שמעון בן אלעזר, הוא הסובר שאפילו בבית מאה אמה, צריך להוציא את 
הכלי, כגירסת משנתינו[

מאן שמעת ליה דאמר, כוליה בית כארבע אמות דמי, רבי שמעון בן אלעזר היא, וממילא 
מוכרח, כגירסת משנתינו, שדעה א' היא רשב"ג, והדעה החולקת )שאפילו בבית מאה 

אמה צריך להוציא את הכלי, היא דעת רבי שמעון בן אלעזר(.

האם מותר לקרוא ק"ש כנגד כלי עם מי רגלים שנמצא תחת מטה
אמר רב יוסף: בעאי מיניה מרב הונא ]שאלתי את רב הונא[, לגבי כלי הנמצא תחת 

המטה, האם המטה נחשבת ככיסוי לכלי, ויהיה מותר לקרוא שם ק"ש.

]מטה שגבוהה מהקרקע פחות מג' טפחים:[ והנה אם המטה גבוהה פחות משלשה, אין 
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ספק, שמותר לקרוא שם ק"ש, שהרי פשיטא לי דכלבוד דמי, והרי זה כאילו הכלי טמון, 
ומכוסה, שמדין 'לבוד' - חלל פחות מג' טפחים כאילו אינו קיים.

]מטה מג' ועד ט':[ והספק הוא, אם הכלי נמצא תחת המטה שהיא גבוהה מהקרקע 
שלשה טפחים, או ארבעה, או חמשה, או ששה, או שבעה, או שמנה, או תשעה, מהו, האם 

זה נחשב שהכלי מכוסה תחת המטה, או לא.

אמר ליה רב הונא: לא ידענא.

]מטה י' טפחים:[ ובאופן שהכלי נמצא תחת מטה שהיא גבוהה עשרה טפחים מהקרקע, 
ודאי לא מיבעי לי ]אין לי ספק[, שאסור לקרוא שם ק"ש, שהיות ויש כל כך הרבה הפסק 

בין בין המטה לכלי, הרי זה נחשב שהכלי מגולה, ולא מכוסה.

שפיר עבדת דלא איבעיא לך ]טוב עשית שלא הסתפקת[ בדין  יוסף:  אמר אביי לרב 
כלי של מי רגלים שנמצא תחת מטה שגבוהה עשרה טפחים מהקרקע, שהרי כל עשרה 
רשותא אחריתי היא, ואין זה מתייחס כלל ככיסוי לכלי, שהרי המטה נחשבת כנמצאת 

ב'רשות אחרת'.

פחות משלשה, כלבוד  אמר רבא: הלכתא אם המטה גבוהה  זה:[  ]הכרעת רבא בענין 
דמי, והרי זה ככיסוי לכלי.

אם המטה גבוהה עשרה, רשותא אחריתי היא, ואין זה כיסוי לכלי.

אם המטה גבוהה משלשה עד עשרה, היינו דבעא מיניה רב יוסף מרב הונא, ולא פשט ליה.

הכרעת ההלכה בק"ש כנגד מי רגלים
אמר רב: הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, שאפילו בבית מאה אמה צריך להוציא את הכלי.

וכן אמר באלי ]שם חכם[, אמר רב יעקב ברה דבת שמואל: הלכה כרבי שמעון בן אלעזר.

ורבא אמר: אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר.

· · ·

איסור לשמש מטתו בחדר שיש בו ספר תורה או תפילין ]מעשה ברב אחאי[
רב אחאי איעסק ליה לבריה ]רב אחאי התעסק בנישואי בנו[ בי ]בבית, כלומר עם הבת 

של[ רב יצחק בר שמואל בר מרתא.

עייליה ]הכניסו[ לחופה, ולא הוה מסתייעא מילתא ]ולא הסתייע עניין הנישואין[, שלא 
היה יכול לבעול.

אזל בתריה ]הלך אחריו[ רב אחאי, לעיוני ]לעיין[ ולבדוק שמא יש דבר שצריך לתקנו.

חזא ]ראה[ רב אחאי ספר תורה דמנחא ]שמונח[ בחדר שמשמש בו מטתו.

לברי  סכנתון  בא[,  הייתי  לא  עכשיו  ]אם  אתאי  לא  איכו השתא  אחאי:  רב  להו  אמר 
]כמעט סיכנתם את בני למות בעונש עוון זה[.

דתניא: בית שיש בו ספר תורה או תפילין, אסור לשמש בו את המטה, עד שיוציאם, או 
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שיניחם כלי בתוך כלי ]שיניח אותם בכלי )כגון בקופסא, וכדומה(, ואת הכלי יניח בתוך 
כלי נוסף[.

אם הס"ת או התפילין מונחים בתוך כלי בתוך כלי מועיל רק אם הכלי אינו מיוחד לס"ת או לתפילין
אמר אביי: לא שנו שמותר לשמש מטתו כאשר הס"ת או התפילין בכלי בתוך כלי, אלא 
בכלי שאינו כליין ]שאינו מיוחד לצורך התפילין או הס"ת[. אבל בכלי שהוא כליין ]שהוא 
מיוחד ומיועד להם[ אפילו עשרה מאני ]כלים[ כחד מאנא דמי ]חשובים כלי אחד[, וצריך 

להוסיף עליהם עוד כלי שאינו כליין, ואז הוא ייחשב ככלי בתוך כלי.

אמר רבא: גלימא

�
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ÈÎÂ ‰ÓÁ‰:ïðú(ב)'ÒÂ˙ä"ã
äçðîá ë"àùî 'åëå úìôú‰È‡„

:ùùî àìà³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

.È‡˙Ú„‡ Â‡Ï,øåëæ éúééä àì
éì àøéáñ àì åùøéô éúåáøå שבת)

éúééäצה.) ââåù :åà מנחות)

˘Â˙Ó .לה:) ÈÓ ÍÏÚ Ô¯„‰
.ÔÈ˜È˙Âïéááçîå íéåðò íéùðà

äåöî(:ט ÂÈ¯·Á.(לעיל ÂÓ˘
.‰ÂˆÓ ¯·„Ïàá åì åøîàù

øñçù àöîð ,êìä àìå åðîò
úåðîéì ìëåé àì ,ïéðî åúåàî åîöò
úà åùò øáëù ,ïéðî åúåàá ãåò

äåöîä(:ט ³̇.(חגיגה
ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ

·‚ÔÂÈÏ.א. ÔÈÈÂ˘Ú ÔÈ‡˘ ,ÂÏ˘
.ïåàéìøéù é"ø 'ñåú.ב‡¯˘ Â‡

‡Ï„ [:Ë] ˙·˘„ ˜"Ù„ ‰ÈÈÈÓ‰
Â˙ËÓ ÏÚ ‰ÏÚ ÔÎÂ ,‰ÈÏ ÔÈÁ¯ËÓ
Â˙Â‡ ÔÈÁÈ¯ËÓ ÔÈ‡„ ÈÓÏ˘Â¯È„

.„¯È˘.øîàäå ä"ã :æô àîåé 'ñåú
‡·ÂÈג. ·˜ÚÈ„ ÔÂÈÎ ,Ú„˙

„ÂÚÂ ,‰ÏË·Ï ‰˜È˙ ‡Ï ‰˜È˙
‡È‰ ÌÈ¯„ÙÂ ÌÈ¯·‡ „‚Î„ ÔÂÈÎ
È‰ ,‰ÏÈÏ‰ ÏÎ Ô¯ÈË˜ÓÂ ÔÏÚÓ˘
‰ÂˆÓ Ó"Ó ‰¯ÙÎ È·ÎÚÓ ‡Ï„
ÈÓ ˙È·¯Ú ˙ÏÙ˙ ,¯ÈË˜‰Ï

.‰ÂˆÓù.í.ד‡ÏÂ ‰ÚË [ÔÎÂ]
ÏÏÙ˙Ó ÂÈ‡ ˙È¯Á˘ ÏÏÙ˙‰
‡Ï ‰ÁÓ ‰ÚË ÔÎÂ ,ÌÈ˙˘ ˙È·¯Ú

.ÌÈ˙˘ ˙È¯Á˘· ÏÏÙ˙È.à"áùø³
Ï‡Á ÂÈ·¯

³
 Ï‡Á ÂÈ·¯( Í˘Ó‰)

‰‡Âˆ‰ ÔÓÂ Ô‰Ó ˜ÈÁ¯È ‰ÓÎ
.˙ÂÓ‡ '„Ô˙„ ‡‰ ‡˜ÈÒ‡Â

‰¯˘Ó‰ ÈÓÓ ˜ÈÁ¯‰Ï ÍÈ¯ˆ˘
Ó"‰ ,˙ÂÓ‡ '„ ÌÈÚ¯‰ ÌÈÓÓÂ
,ÂÈÈÚ ‡ÏÓ ÂÈÙÏ Ï·‡ ÂÈ¯ÂÁ‡Ï

.‰ÏÙ˙· ÔÎÂ ˘"˜· ‰‡Âˆ· ÔÎÂÈÎ
Ì˜ÈÓÏ ‡È·¯Ï ‰ÈÏ ‡ÈÚ·ÈÓ ‡˜
Â„‚Î Ï·‡ ‰ÈÂ‚· ÈÈÂÏˆÏ ‰ÈÏÚ

.‡ÏÔÈ‡˘ ˘„Á ‡ÒÎ‰ ˙È·„ ,'ÈÙ
Â„‚Î Ì„‡ ÏÏÙ˙Ó ‰‡Âˆ Â·
Ï·‡ ,‡ÒÎ‰˙È·Ï ÂÈÓÊ‰˘ÌÂ˜Ó·
.¯ÂÒ‡ ÏÏÙ˙‰Ï ÂÎÂ˙· ÒÎ‰Ï

È˙· È‰‚"Ú‡ È‡Ò¯Ù„ È‡ÒÎ
.ÈÓ„ ÔÈÓÂ˙ÒÎ ‰‡Âˆ Â‰· ˙È‡„
,Ì‰ Ú˜¯˜· ÌÈ¯ÂÙÁ ˙Â¯Â· ,'ÈÙ
„„Â¯Ó ¯ÂÓ˜ ÔÈÓÎ ÌÂ˙Ò Ì‰ÈÙÂ
È‡„Â ÂÏ‡ ,Ô‰· ˙Ï‚Ï‚˙Ó‰‡Âˆ‰˘
‰‡Âˆ‰ ÔÈ‡„ ˙Â·Â˘Á ˙ÂÓÂ˙ÒÎ

.ÌÎÂ˙· ˙È‡¯‰‡¯˘ ·Ê :'È˙Ó
Ú¯Ê ˙·Î˘ ‰ËÏÙ˘ ‰„Â È¯˜
‰¯ÂÓÁ ‰‡ÓÂË· ÔÈ·˘ÂÈ Ô‰˘

,‰Ï˜ ‰‡ÓÂË Ú¯È‡Â˙˘Ó˘Ó‰Â
‰„ ‰˙‡¯˘‰‡ÓÂË· ˙·˘ÂÈ

‰Ï˜‰„Â‰È '¯Â ‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ
.¯ËÂÙÏÚ· ‡ÈÈÁ '¯ È˙ ÔÎÂ

‰ÏÈ·Ë ÍÈ¯ˆ ·[Â]Ê ‰‡¯˘ È¯˜
Ô·¯Î Ï"ÈÈ˜Â .¯ËÂÙ ‰„Â‰È '¯Â
,‰Ï˜ ‰‡ÓÂË· ‰ÏÈ·Ë ÈÎ¯ËˆÓ„
‡˙˘‰ ‰¯ÂÓÁ ‰‡ÓÂË„ ‚"Ú‡Â
ÈÎ‰ 'ÈÙ‡ ,‰¯‰ËÏ ‰ÏÂÚ ÂÈ‡
‡„È‡‰„ Ó"˘ ,„È·Ú˜ ‰ÂˆÓ

.‡È‰ ‰ÂˆÓ„ ‰‡ÓÂË ÏÎÓ ‰ÏÈ·Ë Â‡ ÔÈÎÈ¯ˆ ,È¯Ó‚Ï ‰¯‰Ë ÂÏ ÔÈ‡Â ‰‡ÓË ı¯‡· Ô‡„ ‚"Ú‡ ̆ "ÙÏ ‚"Ù ˜ÈÏÒ
˙ÏÙ˙‡È„‰· ÔÈ˙„ ,ÌÂ˜˙ ÌÈ„ÈÓ˙ „‚Î ˙ÂÏÙ˙ Â‰Ï ‡¯È·Ò Â‰ÈÈÂ¯˙ ‰„Â‰È '¯Â ‡Ó˜ ‡˙ ÂÊ Â˙˘Ó .'ÂÎÂ ˙ÂˆÁ „Ú ¯Á˘‰

·¯˜ ¯Á˘ Ï˘ „ÈÓ˙ ÔÎ˘ ˙ÂˆÁ „Ú ¯Á˘‰ ˙ÏÙ˙ Â¯Ó‡ ‰Ó ÈÙÓ .‰ÏÙ˙Ï ÔÓÊ Ï"ÊÁ Â˙ ÍÎ ˘"˜Ï Ú·˜ ‰¯Â˙ ‰˙˘ Ì˘Î
,·¯Ú‰ „Ú ·¯˜ ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· Ï˘ „ÈÓ˙ ÔÎ˘ ·¯Ú‰ „Ú ‰ÁÓ‰ ˙ÏÙ˙ Â¯Ó‡ ‰Ó ÈÙÓÂ ,˙ÂÚ˘ '„ „Ú ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯ ,˙ÂˆÁ „Ú
¯ÊÚÏ‡ È·¯Â .Ú·˜ ‰Ï ÔÈ‡ ·¯Ú‰ ˙ÏÙ˙ .ÚÈ·¯ ¯ÒÁ ˙ÂÚ˘ ‡"È ‰ÁÓ‰ ‚ÏÙ ‡Â‰ ‰ÓÎÂ .‰ÁÓ‰ ‚ÏÙ „Ú ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯Â
ÏÎ ÌÈÙÒÂÓ‰ ˙ÏÙ˙ .ÌÈ¯Ú˘ ˙ÏÈÚ ÌÚ ‰˙Â‡ ÏÏÙ˙Ó ‰È‰ ‡·‡ ÈÒÂÈ ¯"· ¯ÊÚÏ‡ ¯"‡ .ÌÈ¯Ú˘ ˙ÏÈÚ ÌÚ ¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ È·¯·

.ÌÂÈ‰'ÈÙ˜ÏÁ˙˘Î ,‰ˆÁÓÂ ˙ÂÚ˘ È˙˘ ‡Â‰Â ,ÌÂÈ‰ ÛÂÒ „Ú ‰ˆÁÓÂ ˙ÂÚ˘ Ú˘˙Ó ¯‡˘˘ ‰Ó ,‰„Â‰È '¯ ¯Ó‡˜„ ‰ÁÓ ‚ÏÙ
˙·È¯˜ ÔÓÊ Ô‰˘ ‰ˆÁÓÂ ˙ÂÚ˘ Ú˘˙ ÏÚ ÚÈ·¯Â ‰Ú˘ ÛÈÒÂ˙˘Î ,ÚÈ·¯Â ‰Ú˘ ˜ÏÁ ÏÎ· ‡·È ÌÈ˜ÏÁ È˘Ï ‰ˆÁÓÂ ˙ÂÚ˘ È˙˘

.ÏÏÎ· „ÚÂ „Ú Ï"ÈÈ˜Â .ÔÂ˘‡¯ ‚ÏÙ ÛÂÒ ‡Â‰ ,‰ˆÁÓÂ Ú˘˙· ·¯˜Â Ô˙„Î „ÈÓ˙‰ÔÈÚÓ˘¯˘Î ÌÂÈ‰ ÏÎ È¯·Ò Ô·¯„ ‰ÈÓ

¯Á˘ Ï˘ ,ÔÈ„ÈÓ˙ ˙·¯˜‰Ï
ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· Ï˘Â ,˙ÂˆÁ „Ú
¯·Ò ‰„Â‰È '¯Â .·¯Ú‰ „Ú
‡Ï‡ ¯˘Î ÔÈ„ÈÓ˙ ˙·¯˜‰ ÔÈ‡
„ÈÓ˙ .ÌÂÈ· „ÂÚÂ ˙ÂÚ˘ ‰ÂÓ˘
¯Â‡È˘Ó ËÁ˘ ‰È‰ ¯Á˘ Ï˘
ÔÈËÁÂ˘ ÂÈ‰˘ Â‡ˆÓÂ ,Á¯ÊÓ‰
ÔÈÎÈÏÂÓÂ Â˙Â‡ ÌÈ¯˜ÓÂ Â˙Â‡
ÔÈÈ„ÚÂ ,Ô˙Â‡ ÔÈÁÏÂÓÂ ÌÈ¯·È‡‰
ÂÎÏ‰ Ô˙„ ,‰ÓÁ‰ ı‰ ‰È‰ ‡Ï
‰ËÓÏÂ ˘·Î ÈˆÁÓ ÌÂ˙Â
˙Î˘ÏÏ Â‡·Â Â„¯ÈÂ ÌÂÁÏÓÂ
Ô˙Â .ÚÓ˘ ˙‡ ˙Â¯˜Ï ˙ÈÊ‚‰

È‰Ï˘ ˙˘¯· ‰˙˘Ú ÂÓ‡ ÈÏ
˙Á¯ÂÊ ‰ÓÁ˘Î ‡‡˙ ,·‰Ê
ÔÈÚ„ÂÈÂ ˙ÂˆÂˆÈ ‰ÓÓ ÔÈ‡ˆÂÈ
ÔÈ˘˜ÓÂ .˘"˜ ÔÓÊ ÚÈ‚‰˘
ÚÓ˘ ˙‡ ‡¯Â˜‰ È‰ÈÓ¯Â
È˘‡ ÌÚÂ ¯Ó˘Ó È˘‡ ÌÚ
Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï „ÓÚÓ
ÔÈÓÈÎ˘Ó ¯Ó˘Ó È˘‡˘ ÈÙÓ
˜È¯ÙÂ .ÔÈ¯Á‡Ó „ÓÚÓ È˘‡Â
Ú„ÈÏ ‰ÈÂ˘Ú ÂÊ ˙˘¯· ÈÈ·‡
È˙ÏÂÊ ÌÈÏ˘Â¯È·„ ‡ÓÚ ¯‡˘
‰È‰˘ ¯¯·˙ .¯Ó˘Ó È˘‡
Ì„Â˜ ¯Á˘ Ï˘ „ÈÓ˙ ËÁ˘
˙ÁÈ¯Ê ˙ÚÓ ‰È‰Â ,‰ÓÁ‰ ı‰
˙ÂÚ˘ '„ ÛÂÒ „Ú ˘Ó˘‰
˙ÂÚ˘ '„ Ì‰˘ ,Â·È¯˜‰Ï ¯˘Î
ÔÓÊ „Ú Â˙ËÈÁ˘ ˙Ú˘Ó „ÂÚÂ
.‰„Â‰È '¯ ÌÚË ‰ÊÂ .Â˙·¯˜‰
'¯Î ‰ÎÏ‰ ‡‰Î ·¯ ˜ÒÙÂ
Ì˘Î ‰„Â‰È '¯ ¯·ÒÂ .‰„Â‰È
¯˘Î‰ ¯Á˘ Ï˘ „ÈÓ˙Ï ÔÈ‡˘
,Â˙ËÈÁ˘ ˙ÚÓ Â˙·¯˜‰Ï ÌÂÈ·
ÍÎ ,„ÂÚÂ ˙ÂÚ˘ '„ „Ú ‡Ï‡
ÔÈ‡ ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· Ï˘ „ÈÓ˙Ï
ÈÎÓ ‡Â‰Â ,Â˙ËÈÁ˘ ˙ÚÓ ÂÏ
Â˙·¯˜‰Ï ¯˘Î ·¯Ú ÈÏÏˆ ÂËÈ
,ÌÂÈ· „ÂÚÂ ˙ÂÚ˘ '„ ‡Ï‡
,¯Á˘ Ï˘ „ÈÓ˙ ˙¯Â˙ ¯ÂÚÈ˘Î
‰¯˘Î ‡È‰˘ ˙ÈÚÈ·˘ ÈˆÁÓ
È·¯Ú ÏÁ Ô˙„Î .Â˙ËÈÁ˘Ï
˙·˘ ·¯Ú· ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÁÒÙ
,‰ˆÁÓÂ ˙ÂÚ˘ ˘˘· ËÁ˘
˙ÈÚÈ·˘ ‰Ú˘ ÈˆÁÓ ‡ˆÓ
„Ú Â˙ËÈÁ˘Ï ‰¯˘Î ‡Â‰˘
ÔÓÊ ‡Â‰˘ ,„ÂÚÂ ˙ÂÚ˘ '„
ÚÈ·¯ ¯ÒÁ ˙ÂÚ˘ ‡"È ,Â˙·¯˜‰
‰Ú˘ ÈˆÁ ,ÌÂ·˘Á ‰ÊÂ .ÌÂÈ·
˙ÈÚÈ˘˙Â ˙ÈÈÓ˘Â ˙ÈÚÈ·˘
,‡"ÈÓ ‰Ú˘ ÈˆÁÂ ˙È¯È˘ÚÂ
ÛÒÂ‰ ,˙ÂÓÏ˘ ˙ÂÚ˘ '„ È¯‰
¯È‡‰˘Ó‰Ú˘ „‚Î ‰Ú˘ ÚÈ·¯
‡Â‰˘ ‰ÓÁ‰ ı‰ „Ú Á¯ÊÓ‰
Ï˘ „ÈÓ˙· ˙ÂÚ˘ '„Ó ¯˙ÂÈ
'¯Â ÌÈÓÎÁ Â‡ˆÓÂ .¯Á˘
,Í¯„‰ ‰Ê· Ì˙˜ÂÏÁ ‰„Â‰È
‰ÏÂÚ ÌÂÈÏ ÌÈ˘ È˜ÈÈ„ Ô·¯
¯˘Î ÌÂÈ‰ ÏÎ˘ „ÓÏÓ ,„ÈÓ˙
‰ÏÙ˙‰Â ,ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· Ï˘ „ÈÓ˙Ï ·¯Ú‰ „ÚÂ ˙ÂˆÁÓÂ ,˙È¯Á˘ Ï˘ „ÈÓ˙Ï ˙ÂˆÁ „Ú ,ÂÏÂÎ ÌÂÈ‰ ÌÈ„ÈÓ˙‰ È˘Ï ÌÈ˜ÏÁÓ ÍÎÏÈ‰ ,ÌÈ„ÈÓ˙Ï
‡Â‰˘ ÂÓÎ ,¯˜· ‡Â‰ ˙ÂÚ˘ Ú·¯‡ „Ú„ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ‰Ï ˜ÈÙÓÂ ,¯˜·· ‰˘Ú˙ „Á‡ ˘·Î‰ ˙‡ ‡¯˜ È‡‰ ˜ÈÈ„ ‰Â‰ ‰„Â‰È '¯Â .ÔÈ„ÈÓ˙‰ „‚Î
¯˘Î‰ ‡ˆÓ ,¯˜·‰ ¯·Ú ¯·Î˘ ¯ÂÒ‡ ÔÎ ¯Á‡ÓÂ ,Â˙·¯˜‰ ÛÂÒ „Ú ‰ÓÁ‰ ı‰ ˙ÚÓ ÌÂÈ· ˙ÂÚ˘ Ú·¯‡ „Ú „ÈÓ˙‰ ¯˘Î‰ ¯·ÒÂ ,ÔÓ‰ ÔÈÚÏ
ÈˆÁ ÈËÓ ÈÎÓ ‡Â‰Â ,·¯Ú ÈÏÏˆ ÂËÈ ÈÎÓ ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· Ï˘ „ÈÓ˙ ˙ÂˆÓ Â‡ˆÓÂ .„ÂÚÂ ˙ÂÚ˘ '„ Â˙·¯˜‰ÛÂÒ „Ú Â˙ËÈÁ˘˙ÚÓ ¯Á˘ Ï˘ „ÈÓ˙
ÔÈ· Ï˘ „ÈÓ˙ ˙ÂˆÓ ÍÎ ,„ÂÚÂ ˙ÂÚ˘ '„ ¯Á˘ Ï˘ „ÈÓ˙ ˙ÂˆÓÎ ,„ÈÓ˙ ‰ÏÂÚ ÌÂÈÏ ÌÈ˘ ‰¯Ó‡ ‰¯Â˙‰„ ‰„Â‰È '¯ ¯·ÒÂ ,ÌÂÈ· ˙ÈÚÈ·˘ ‰Ú˘
¯˘ÎÂ‰ „ÈÓ˙ È·‚Ï„ ÔÂÈÎ ÍÎÏÈ‰ .·¯Ú· Â˙·¯˜‰ ËÚÓÏ ,„ÈÓ˙ ‰ÏÂÚ ÌÂÈÏ ÌÈ˘ ·˙Î˘ ‰ÊÂ .¯ÂÒ‡ ÔÎ ¯Á‡ÓÂ ,ÌÂÈ· „ÂÚÂ ˙ÂÚ˘ '„ ÌÈ·¯Ú‰
¯·Ú ¯·Î˘ ¯ÂÒ‡ ÚÈ·¯ ¯ÒÁ ˙ÂÚ˘ ‡"ÈÓÂ ,‰ÏÚÓÏ Â˘¯ÈÙ˘ ÂÓÎ Â˙·¯˜‰ ¯˘Î‰ ÛÂÒ „Ú Â˙ËÈÁ˘ ˙Ú˘Ó ‡Â‰˘ ÚÈ·¯ ¯ÒÁ ‰Ú˘ ‡"È „Ú

‰ÏÙ˙‰ Ì‚ ,Â·¯˜ ÏË· ‡ÓÂÈ ¯·Ú ‡Â‰Â „ÈÓ˙‰ ÔÓÊ ¯·Ú˘ ˙ÚÓÂ ,„ÈÓ˙‰ ˙ÂˆÓÎ ‰˙ÂˆÓ ‰ÁÓ‰ ˙ÏÙ˙ Ì‚ ,·È˘Á ‰ÏÈÏÎÂ ÂÓÊ‡ˆÂÈÎ
.Â·‰„Â‰È '¯ÂÂÈ‰ ÚÈ·¯ ¯ÒÁ ˙ÂÚ˘ ‡"ÈÓÂ ,‰Ë˜ ‰ÁÓ ÔÈ·Â ‰ÏÂ„‚ ‰ÁÓ ÔÈ· ‰˙ÂÚ· ‰ÁÓ‰ ˙ÏÙ˙ ÔÈÏÏÙ˙Ó ÂÈ‰˘ ÌÈÓÎÁ‰ ÔÓ ‰·¯‰Â
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בראשונה. åéùëòמבדיל ìù äìôú ìéáùá ììôúî äðåùàø íòô
éîåìùú ìéáùá àéäã äéðùäå úòãä ïðåçá äìãáä äá øîåà êëéôì

:äá ìéãáî åðéà úáù úìôú.לו עלתה ù"îשניה úìôú ìéáùá
íéã÷äì åì ïéàù íåìë äðéàù åì äúìò àì äðåùàøå(א)øáòù äìôú

äéðùäå åéùëò äðîæù äìôúì äðîæ
ìéàåä úáù ìùì åì äúìò àì éîð
ìù äðéàù åúòã äìéâ äá ìéãáäå

:úéáøò ìùì áùçú àéäå úáù אבות
äéî÷ì:תקנום. àúééøáá éðú÷ãë

תקנום. תמידים úñðëכנגד éùðà
:äìåãâä.יהודה ãéîúרבי ïéàù ì"ñ

:úåòù òáøà ãò àìà áø÷ øçù ìù
úåìåò:אברים. ìù.ופדריםìù

íãå÷ ïîã ÷øæðù úåðáø÷ øàù
äìéìä ìë ïéáø÷ äîçä úòé÷ù

:úéáøò úìôú åð÷ú ïãâðëå מנחה
ìùגדולה. ãéîú íéã÷äì àá íà

íãå÷ åîéã÷äì ìåëé åðéà íéáøòä ïéá
áéúë íéáøòä ïéáã äöçîå úåòù ùù

äéá(וììö åèðé éëîäîçäùî áøò é
úåòù ùùî åðééäã áøòîì äèåð
ùù éöç øî øîàã äìòîìå äöçîå
ìë ùàøá úãîåò äîç òáù éöçå

òé÷øä òöîàá íãà(.ãö 'ã íéçñô):
קטנה. ïéáמנחה ìù ãéîú ïîæ

úåòù òùúî íåé ìëá íéáøòä
èçùð ãéîúá ïðúãë äìòîìå äöçîå

(.çð íéçñô)áø÷å äöçîå äðåîùá èçùð
:àîòè ùøôî íúäå äöçîå òùúá

אחרונה. מנחה úåòùפלג 'á úà ÷ìç
âìô àöîúå íåéá íéøúåðä äöçîå
øñç úåòù à"éî äçðî ìù ïåøçà

:äìòîìå òéáø.הכי תימא לא דאי
ïðáøã àðéðç éáøá éñåé éáø äãåîã

:úåðáø÷à åäðéëîñà המוספין תפלת
תקנה. åäðéëîñàמאן ïðáø ë"ò àìà

àìå ïéôñåîá åðééò éëå úåðáø÷à
:äåð÷úå íä åãîò ïãâðë äìôú åàöî

בכלל. ועד à÷ãעד àåä äãåäé éáøì
:ììëá ãò àìå ãò ïðáøì åìéàã éòá

åðééä

 äòè äçðî  ììôúä  àìå äòè ' åëå  ù"òá äçðî  ììôúä  àìå
. íéúù úéáøò  ììôúî úáùáúáù éàöåî ìù åðééäã

ç"ø øéëæä àìå äòè íà äãåäé åðéáø áúë .'åëå äðåùàøá ìéãáîå
äìéìá ãåò ììôúé àì äçðîá א אìë ììôúä øáë éøä ãåò ììôúé äîìã

ç"ø ãáì íåé ãåòáî äçðîä úìôú
íåìë çéåøî ïéà ë"à øéëæä àìù
éøä ç"ø éàöåîá ììôúéå øåæçé íà
øáë ç"éå ç"ø úìôú ãåò øéëæé àì
äòè àëä øîàã àäì éîã àìå ììôúä
ììôúîã úáùá äçðî ììôúä àìå
ìåç ìù ùåøéô íéúù ìåçá úéáøò
çéåøé ë"à ììë ììôúä àìù íåùî
ô"òà ù"îá ììôúîùë ç"é úìôú
àåä àìäå ú"àå úáù ìù øéëæé àìù
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ברכות דף כו יום רביעי ג' שבט תש"פ 

ככלי בתוך כלי דמי,  אקמטרא, ]בגד המונח על ארגז של ספרים[,  אמר רבא: גלימא 
שהארגז הוא כלי אחד, והבגד הוא כלי נוסף ]שאינו 'כליין' שהרי אינו מיוחד לספרים[.

בחדר שיש בו ס"ת אסור לשמש מטתו עד שיעשה מחיצה עשרה טפחים

אמר רבי יהושע בן לוי: ספר תורה צריך לעשות לו מחיצה עשרה, ולא מועיל להניח 
את הס"ת בכלי בתוך כלי.

אם יש חדר אחר, אין לסמוך על מחיצת עשרה

מר זוטרא איקלע לבי ]נקלע לבית של[ רב אשי, חזייה לדוכתיה דמר ]ראה מר זוטרא 
ספר  בר רב אשי דמנח ביה ]שמונח שם[  את מקומו, כלומר את מקום מטתו של מר[ 
תורה, ועביד ליה ]ומר בר רב אשי עשה לו[ מחיצה עשרה בפני הס"ת, כדי שיהיה מותר 

לשמש שם.

לוי, שהתיר  בן  יהושע  כרבי  כן[,  ]כשיטת מי אתה עושה  כמאן  זוטרא:  אמר ליה מר 
לשמש כאשר יש מחיצת עשרה לפני הס"ת,

רבי  זאת  והתיר  ]מה שאמר  ביתא אחרינא  ליה  דלית  לוי  בן  יהושע  רבי  אימר דאמר 
יהושע בן לוי, אין זה אלא אם אין לו חדר אחר[, אבל מר ]כבודו, מר בר רב אשי[ הא 
אית ליה ביתא אחרינא ]הרי יש לך חדר אחר[, ואינך יכול לסמוך על ההיתר של מחיצת 

עשרה, אלא עליך להוציא את הס"ת לחדר אחר.

אמר ליה מר בר רב אשי: לאו אדעתאי ]לא נתתי ליבי לכך[.

· · ·
שנינו במשנה כמה ירחיק מהן ומן הצואה ארבע אמות.

צואה לפניו, צריך להרחיק כמלא עיניו

אמר רבא, אמר רב סחורה, אמר רב הונא: לא שנו שמרחיק ארבע אמות וקורא, אלא 
עד  מרחיק  עיניו,  מלא  מרחיק  לפניו  מונחת  היא  אם  אבל  לאחוריו,  מונחת  כשהצואה 

שאינו רואה את הצואה, וקורא ק"ש.

וכן לתפלה - אם יש צואה לפניו, צריך להרחיק מלא עיניו, כדי שיוכל להתפלל.

קושיא מדברי רב חסדא שמותר להתפלל כנגד בית הכסא

בית  כנגד  אמר רפרם בר פפא, אמר רב חסדא: עומד אדם  ]והרי[  והא  ]האמנם[,  איני 
הכסא ומתפלל.

תשובה: היתרו של רב חסדא הוא רק בבית כסא שאין בו צואה

הכא במאי עסקינן, בבית הכסא שאין בו צואה, שפינו וניקו את בית הכסא מהצואה.
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דחיית התשובה: איסור אמירת ד"ת כנגד בית כסא, הוא גם כשאין בו צואה

איני ]האמנם[, והאמר רב יוסף בר חנינא: בית הכסא שאמרו אף על פי שאין בו צואה, 
ובית המרחץ שאמרו אף על פי שאין בו אדם.

תשובה חדשה: היתרו של רב חסדא הוא רק בבית כסא חדש שעדיין לא השתמשו בו

אלא הכא במאי עסקינן, בחדתי ]בבית כסא חדש[.

שאלה: הרי רבינא הסתפק לאסור אפילו בבית כסא חדש ]מדין 'זימון'[

והא מיבעי ליה לרבינא, הזמינו הכין מקום לבית הכסא, מהו, יש זימון, וההזמנה לבד 
אוסרת לומר ד"ת כנגד מקום זה, או אין זימון.

תשובה: ספיקו של רבינא הוא אם מותר להתפלל בתוך בית כסא חדש, אבל להתפלל כנגדו מותר

כי קא מיבעי ליה לרבינא למיקם עליה לצלויי בגויה ]לעמוד שם ולהתפלל בתוך בית 
כסא חדש[, אבל להתפלל כנגדו לא הסתפק, וזה מותר, וכדברי רב חסדא.

ד"ת בבית הכסא של הפרסיים

אמר רבא: הני בתי כסאי דפרסאי ]אותם בתי הכסא של הפרסיים[, שהיה להם גומא 
משופעת לעומק האדמה, והצואה מתגלגלת פנימה בשיפוע, אף על גב דאית בהו ]שיש 

בהם, בתוך הגומה[ צואה, כסתומין דמו, ומותר לקרוא שם ק"ש.

משנה

טבילת בעל קרי כתקנת עזרא, כשלא יכול להיטהר מחמת טומאה נוספת חמורה שיש עליו

]דעת תנא קמא:[ זב ]שטומאתו שבעה ימים[ שראה קרי ]שטומאתו עד שטובל, ואסור 
מתקנת עזרא בתורה ותפילה עד שיטבול[,

ודינה  שטובלת,  עד  ]שטומאתה  זרע  שכבת  שפלטה  ימים[  שבעה  ]שטומאתה  ונדה 
כבעלת קרי, שמתקנת עזרא אסורה )ללמוד ו(להתפלל עד שתטבול[,

והמשמשת ]מטתה, שטומאתה עד שטובלת, ודינה כבעלת קרי[ שראתה נדה ]שטומאתה 
שבעה ימים[,

צריכין טבילה, אף על פי שכל אלו טמאים שבעה ימים ]משום זיבה או נדה[, וטבילתם 
אינה מטהרתם, אפילו הכי צריכים הם טבילה לתפילה ודברי תורה, כתקנת עזרא משום 

קרי.

]דעת רבי יהודה:[ ורבי יהודה פוטר, הואיל וטומאת זיבה קודמת, והרי הוא טמא טומאה 
ונדות  זבים  על  אסר  לא  ]שעזרא  תורה,  בדברי  אוסרתו  ואינה  ימים[,  ]שבעה  חמורה 
]שטמא עד שטובל[  ולהתפלל בלא טבילה[, לא באה טומאת קרי שהיא קלה  ללמוד 

ואוסרתו בדברי תורה ותפילה.
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גמרא

ספק: מה דעת רבי יהודה כשקודם נטמא בקרי ואחר כך בטומאה חמורה
איבעיא להו, בעל קרי שראה זיבה לרבי יהודה, מהו.

]צדדי הספק:[ כי פטר רבי יהודה התם בזב שראה קרי, דמעיקרא לאו בר טבילה הוא, כיון 
שלפני שנהיה 'בעל קרי' כבר היה טמא בטומאה חמורה, ומי שטמא בטומאה חמורה 
]של שבעה ימים[, לא חל עליו חיוב לטבול לטומאה קלה ]שטמא עד שטובל[ שהרי 

הטבילה לא תועיל לו, שהוא נשאר טמא מחמת הטומאה החמורה,

אבל בעל קרי שראה זיבה, דמעיקרא בר טבילה הוא, שהרי בתחילה כשהיה 'בעל קרי' 
נטמא בטומאה  לו, שעדיין לא  עדיין הטבילה היתה מועילה  אז  כי  התחייב בטבילה, 
חמורה, ורק לאחר מכן נטמא גם בטומאה חמורה, ואם כן באופן כזה רבי יהודה מחייב 
אותו לטבול, שהחיוב שחל עליו בתחילה לא נפקע ולא מתבטל כשנוסף עליו טומאה, או 
דילמא לא שנא, כיון שלמעשה הטבילה לא תועיל לו, נפקע החיוב שחל עליו בתחילה.

ראיה שרבי יהודה פוטר מטבילה גם באופן זה
תא שמע, במשנתינו כתוב: המשמשת וראתה נדה צריכה טבילה. ורבי יהודה פוטר.

והא ]והרי[ משמשת וראתה נדה ]שקדמה לה טומאת משמשת, ותחילה היא כ'בעלת 
שראה  קרי  כבעל  זה  הרי  החמורה[,  נדה  בטומאת  נטמאה  היא  מכן  לאחר  ורק  קרי', 
זיבה דמיא ]שגם באופן זה קדמה טומאת 'בעל קרי', ורק אחר כך נטמא בטומאת זיבה 
ונפקע  נדה,  וראתה  המשמשת  את  פוטר  יהודה  ורבי  יהודה,  רבי  פטר  וקא  החמורה[, 
ממנה חיוב הטבילה שהיה עליה בתחילה, אם כן מוכח שרבי יהודה פוטר גם בעל קרי 

שראה זיבה, שמע מינה.

ברייתא מפורשת שרבי יהודה פוטר גם באופן זה
תני רבי חייא בהדיא ]במפורש[: בעל קרי שראה זיבה צריך טבילה. ורבי יהודה פוטר.

הדרן עלך מי שמתו

משנה

זמן תפילת שחרית
תפלת השחר, עד חצות.

רבי יהודה אומר: עד ארבע שעות.

זמן תפילת מנחה
תפלת המנחה, עד הערב ]עד שחשיכה[.

רבי יהודה אומר: עד פלג המנחה.
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זמן תפילת ערבית

תפלת הערב, אין לה קבע – ]קטע זה יפורש בגמרא[.

זמן תפילת מוסף

ושל מוספים כל היום, )רבי יהודה אומר עד שבע שעות(.

גמרא

קושיא: בברייתא כתוב שזמן תפילת שחרית הוא לאחר הנץ החמה

מברייתא,  כך  על  ]וקשה  ורמינהו  חצות.  עד  שחרית  תפילת  שזמן  כתוב  במשנתינו 
עם הנץ החמה, כדי שיסמוך גאולה לתפלה, ונמצא  מצותה של קריאת שמע  שאומרת:[ 
מתפלל ביום, הרי זמן תפילת שחרית לאחר הנץ החמה, ולא כמבואר במשנה 'עד חצות'.

תשובה: הברייתא מדברת על 'ותיקין' שהם מקדימים

מתרצת הגמרא: כי תניא ההיא - מה שנאמר בברייתא שיש להתפלל בנץ החמה, הוא 
ומצותו, שהם  בזמנו  ומחזרים לעשות דבר  – אנשים המקדימין למצות,  לותיקין  הזמן 
מקדימים להתפלל לאחר הנץ החמה, דאמר רבי יוחנן: ותיקין היו גומרים אותה עם הנץ 
החמה, ומה שמשנתינו אומרת 'עד חצות', הוא הזמן למאחרים, שלא יאחרו יותר מחצות, 

שמשם ואילך כבר עבר הזמן.

קושיא: רבי יוחנן אומר שגם לאחר חצות אפשר להתפלל ]תפילה בשביל[ שחרית

מקשה הגמרא: וכולי עלמא – וכל שאר העם שאינם מקדימים, יכולים לאחר תפילתם 
רק עד חצות, ותו ]ויותר[ לא?

והאמר ]והרי אמר[ רב מרי בריה דרב הונא, בריה דרבי ירמיה בר אבא, אמר רבי יוחנן: 
בשביל  ואחת  שחרית  בשביל  ]אחת  שתים,  בשחרית  מתפלל  ערבית,  התפלל  ולא  טעה 
מעריב[. טעה ולא התפלל שחרית, מתפלל במנחה ]אחר חצות[ שתים ]אחת בשביל מנחה 
ואחת בשביל שחרית[, הרי שגם לאחר חצות אפשר להתפלל תפילה ]בשביל[ שחרית.

תשובה: אפשר להתפלל כל היום, אבל 'שכר תפילה בזמנה' הוא רק עד חצות

מתרצת הגמרא: כולי יומא מצלי ואזיל ]כל היום הולך ומתפלל, כלומר יכול להתפלל 
כל היום[.

אבל רק עד חצות יהבי ליה ]נותנים לו[ שכר תפלה בזמנה.

לא  בזמנה  שכר תפלה  לו[,  ]נותנים  ליה  יהבי  שכר תפלה  חצות[  ]לאחר  ואילך  מכאן 
יהבי ליה ]לא נותנים לו[.

· · ·
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ספק: האם אפשר להשלים תפילת מנחה בתפילת מעריב
איבעיא להו, טעה ולא התפלל מנחה, מהו שיתפלל ערבית שתים.

ביאור הספק:
]צד א', אף שערבית אפשר להשלים, בשחרית. מנחה אי אפשר להשלים, במעריב:[ 
יומא הוא,  אם תמצא לומר, טעה ולא התפלל ערבית, מתפלל שחרית שתים, משום דחד 

דכתיב 'ויהי ערב ויהי בקר יום אחד'.

אבל הכא ]כאן[, שלא התפלל מנחה ושקעה החמה, הרי עבר היום הקודם, והרי תפלה 
במקום קרבן היא, וכיון דעבר יומו בטל קרבנו, ]ואם חיסר קרבן שזמנו קבוע, כגון מוסף 
של כל יום ויום, אינו מקריבו ביום אחר[, וכן בתפילה אינו יכול להשלים את תפילת 

מנחה, בלילה ]שהוא כבר יום אחר[.

]צד ב', תפילה היא בקשת רחמים, ויכול להשלים מנחה במעריב, אף שאינו אותו יום[ 
או דילמא ]שמא[, כיון דצלותא רחמי היא ]כיון שהתפילה היא בקשת רחמים[, כל אימת 

דבעי מצלי ואזיל ]מתי שרוצה הולך ומתפלל[.

מאמר של רבי יוחנן שאפשר להשלים מנחה בתפילת מעריב
ולא התפלל  יוחנן: טעה  יצחק אמר רבי  יהודה אמר רבי  תא שמע, דאמר רב הונא בר 

מנחה, מתפלל ערבית שתים, ואין בזה משום דעבר יומו בטל קרבנו.

קושיא: הברייתא אומרת שמי שחיסר תפילה אינו יכול להשלימה
מיתיבי, נאמר בפסוק 'מעות לא יוכל לתקן וחסרון לא יוכל להמנות'.

'מעות לא יוכל לתקן', זה שבטל קריאת שמע של ערבית, וקריאת שמע של שחרית, או 
תפלה של ערבית, או תפלה של שחרית, שאינו יכול לתקן ולהשלים את מה שחיסר.

'וחסרון לא יוכל להמנות', זה שנמנו חביריו לדבר מצוה, ולא נמנה עמהם.

תשובה: אם ביטל במזיד אינו יכול להשלים
אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן: הכא במאי עסקינן ]כאן, שכתבו שאי אפשר להשלים 
תפילה שחיסר, במה אנו עסוקים[, שבטל במזיד, אבל אם טעה והפסיד תפילה בשוגג, 

יכול להשלימה.

]ראיה שמדובר שביטל במזיד:[ אמר רב אשי, דיקא נמי ]כך מדויק גם[ מלשון הברייתא, 
דקתני ]שכתוב[ שאם 'בטל', אינו יכול להשלים, שלשון זו משמע שביטל תפילה במזיד, 
ולא קתני ]כתוב[ 'טעה' שלשון זו משמע שהפסיד תפילה בשוגג, הרי שרק במזיד אינו 

יכול להשלים, ובשוגג יכול להשלים. שמע מינה.

· · ·
השלמת מנחה של ערב שבת בשבת

]עמוד ב[ תנו רבנן, טעה ולא התפלל מנחה בערב שבת, מתפלל בליל שבת שתים.
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השלמת מנחה של שבת במוצאי שבת

טעה ולא התפלל מנחה בשבת, מתפלל במוצאי שבת שתים של חול.

בראשונה,  מבדיל  עכשיו:[  שזמנה  מוצאי שבת,  של  מעריב  היא  הראשונה  ]התפילה 
בראשונה הוא מתפלל לחובת מעריב של מוצאי שבת, ואומר בה הבדלה בחונן הדעת, ואינו 
מבדיל בשניה, שהתפילה השניה היא בשביל תשלומי מנחה של שבת, ואינו מבדיל בה.

לו,  עלתה  שניה  בראשונה,  הבדיל  ולא  בשניה,  הבדיל  ואם  בשניה:[  כשהבדיל  ]הדין 
עולה  והיא  מוצאי שבת,  של  מעריב  תפילת  שהיא  דעתו  גילה  בשניה,  במה שהבדיל 
לו למעריב. אבל התפילה הראשונה לא עלתה לו, שאינה כלום, שאין לו להקדים את 

תפילת התשלומין לתפילה שזמנה עכשיו.

חובת מעריב של מוצאי שבת,  ידי  יוצא  לא  ]בברייתא משמע שבתפילה הראשונה 
]בדברך מבואר שכיון שלא  כיון שלא הבדיל בה[ למימרא דכיון דלא אבדיל בקמייתא 
הבדיל התפילה הראשונה[, הרי זה כמאן דלא צלי דמי ]כמי שלא התפלל כלל[, ומהדרינן 

ליה ]ומחזירין אותו[.

]קושיא מברייתא שהבדלה אינה מעכבת[

ורמינהו, טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים, ושאלה בברכת השנים, מחזירין 
אותו. הבדלה בחונן הדעת, אין מחזירין אותו, מפני שיכול לאומרה על הכוס, הרי שהבדלה 

אינה מעכבת.

קשיא.

· · ·

יסוד תקנת התפילות: אבות תיקנום, או אנשי כנסת הגדולה תיקנום כנגד הקרבנות

איתמר, רבי יוסי ברבי חנינא אמר: תפלות אבות תקנום.

רבי יהושע בן לוי אמר: תפלות כנגד תמידין תקנום.

ברייתות כדעת התנאים

תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא, ותניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי.

ברייתא כדעת רבי יוסי ברבי חנינא

תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא: אברהם תקן תפלת שחרית, שנאמר 'וישכם אברהם 
בבקר אל המקום אשר עמד שם', ואין עמידה אלא תפלה, שנאמר 'ויעמד פינחס ויפלל'.

יצחק תקן תפלת מנחה, שנאמר 'ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב'. ואין שיחה אלא 
תפלה, שנאמר 'תפלה לעני כי יעטף ולפני ה' ישפוך שיחו'.

יעקב תקן תפלת ערבית, שנאמר 'ויפגע במקום וילן שם'. ואין פגיעה אלא תפלה, שנאמר 
'ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי'.
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ברייתא כדעת רבי יהושע בן לוי
ותניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי:

]שחרית כנגד תמיד של שחר:[
]הביאור בזה לדעת חכמים:[ מפני מה אמרו חכמים תפלת השחר עד חצות? שהרי תמיד 

של שחר קרב והולך עד חצות.

]הביאור בזה לדעת רבי יהודה:[ ורבי יהודה אומר תפילת השחר עד ארבע שעות. שהרי 
תמיד של שחר קרב והולך עד ארבע שעות, שרבי יהודה סובר שאין תמיד של שחר קרב 

אלא עד ארבע שעות.

]מנחה כנגד תמיד של בין הערביים:[
]הביאור בזה לדעת חכמים:[ ומפני מה אמרו תפלת המנחה עד הערב, שהרי תמיד של 

בין הערבים קרב והולך עד הערב.

]הביאור בזה לדעת רבי יהודה:[ רבי יהודה אומר, תפילת המנחה עד פלג המנחה, שהרי 
תמיד של בין הערבים קרב והולך עד פלג המנחה.

]מעריב כנגד איברים ופדרים[
ומפני מה אמרו תפלת הערב אין לה קבע, שהרי אברים של עולה ופדרים ]חלבים של 
שאר הקרבנות, שלא מקטירים בהם את כל האיברים אלא רק חלקים מסויימים[ שלא 
נתעכלו מבערב ]שלא 'נאכלו' במזבח לפני הלילה[, קרבים והולכים כל הלילה, וכנגדם 

תקנו תפלת ערבית.

]מוסף כנגד קרבנות המוספין[
]הביאור בזה לדעת חכמים:[ ומפני מה אמרו ]לדעת חכמים[ של מוספין כל היום, שהרי 

קרבן של מוספין קרב כל היום.

]הביאור בזה לדעת רבי יהודה:[ רבי יהודה אומר, תפילת מוסף זמנה עד שבע שעות, 
שהרי קרבן מוסף קרב והולך עד שבע שעות.

]זמן מנחה גדולה וזמן מנחה קטנה[
ואיזו היא מנחה גדולה, משש שעות ומחצה ולמעלה, שאם בא להקדים תמיד של בין 

הערבים, אינו יכול להקדימו קודם שש שעות ומחצה.

ואיזו היא מנחה קטנה - זמן תמיד של בין הערבים בכל יום מתשע שעות ומחצה ולמעלה.

]ספק בדעת רבי יהודה: זמן מנחה הוא עד פלג מנחה גדולה, או פלג מנחה קטנה[
איבעיא להו, רבי יהודה שסובר שזמן מנחה הוא עד פלג המנחה, האם כונתו על פלג 
זמן מנחה גדולה ]שהוא משש  קאמר, שאמצע הזמן שמתחילת  ]ראשונה[  מנחה קמא 

שעות ומחצה[ עד השקיעה, הוא סוף זמן תפילת מנחה.

או פלג מנחה אחרונה קאמר, אמצע הזמן שמתחילת זמן מנחה קטנה ]שהוא מתשע 
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שעות ומחצה[ עד השקיעה ]שהם שתי שעות ומחצה[, הוא סוף זמן תפילת מנחה, נמצא 
שפלג מנחה קטנה הוא שעה ורבע קודם השקיעה.

]ראיה מברייתא שלרבי יהודה זמן מנחה הוא עד פלג מנחה קטנה[
תא שמע, דתניא רבי יהודה אומר: פלג המנחה אחרונה אמרו, והיא אחת עשרה שעות 

חסר רביע ]שהוא שעה ורבע קודם השקיעה[.

הצעת קושיא מברייתא זו על הדעה שתפילות אבות תיקנום
יוסי ברבי חנינא  זו היא קושיא על רבי[  נימא תיהוי תיובתיה דרבי ]נאמר שברייתא 
כנגד  הם  התפילות  שזמני  מבואר  בברייתא  שהרי  תיקנום[,  אבות  שתפילות  ]שסובר 

זמני הקרבנות.

דחיית הקושיא: אף שתפילות אבות תיקנום, הסמיכום רבנן לקרבנות
יוסי ברבי חנינא, לעולם אימא לך תפלות אבות תקנום, ואסמכינהו רבנן  אמר לך רבי 

אקרבנות.

]ראיה לביאור זה:[ דאי לא תימא הכי, תפלת מוסף לרבי יוסי ברבי חנינא מאן תקנה, 
ולא  במוספין  רבנן  עיינו  וכאשר  אקרבנות,  רבנן  ואסמכינהו  תקנום,  אבות  תפלות  אלא 

מצאו תפלה כנגדה עמדו הם ותקנוה.

· · ·
שנינו במשנה, תפילת השחר, עד חצות. רבי יהודה אומר: עד ארבע שעות.

ספק בדעת רבי יהודה: תפילת שחרית עד ארבע שעות, כולל השעה הרביעית, ]עד ועד בכלל[, או לא
איבעיא להו עד ועד בכלל, או דלמא עד ולא עד בכלל.

הוכחה שעד ולא עד בכלל: רבי יהודה אומר שזמן מנחה הוא עד פלג המנחה, ואם 'עד בכלל' וגם 
בפלג המנחה עד הערב הוא זמן מנחה, אם כן, אין מחלוקת בין רבי יהודה לרבנן

תא שמע, רבי יהודה אומר עד פלג המנחה, אי אמרת בשלמא עד ולא עד בכלל, היינו 
דאיכא בין רבי יהודה לרבנן, שלרבי יהודה זמן מנחה מסתיים בפלג המנחה, ולרבנן זמן 
שלשניהם  רבנן,  היינו  יהודה  רבי  בכלל,  ועד  עד  אי אמרת  אלא  בערב,  מסתיים  מנחה 

הזמן מסתיים בערב.

�



גמרא ופירושה / ביאיתהדףהאי | 57
 ̇ ÂÎ¯· ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù ¯Á˘‰ ˙ÏÙ˙.ÊÎ

רבנן. ÷øîà:היינו äðåøçà äçðî ìù ïåøçà âìô äãåäé éáø ã"ñ÷ã
וכו'. מנחה של ìëמתפלל íéôñåîä úìôú éøîàã åäééîòèì ïðáø

øîàã äéîòèì äãåäé 'øå íãå÷ øéãú êëìä äçðî ìù åîë íåéä
äçðî ìùå úøáåò äåöî äì àéåäå àì åúå úåòù òáù ãò ïéôñåî

:äçðîä âìô ãò úåäù ãåò äì ùé
הדדי. בהדי תפלות ïåøçàäשתי éöç

ïäéúùì ïîæ àåä úéòéáù äòù ìù
úåòù ùùî äìåãâ äçðî øîà àäã

:äìòîìå äöçîå.לה משכחת היכי
äøáòùî íéôñåîä ïîæ øáò éøä

úéùù äòù:.ראשונה äçðîפלג ìù
àðúã áâ ìò óàå ììëá ãòå äðåøçà
éðú÷ã äðåøçà âìôì àðîéñ áäé
øñç úåòù à"éî äçðî âìô åæéà

:'åë ÷"ä òéáø.תנינא נמי אנן אף
:ììëá ãòå ãò äãåäé éáøì שממאנין

הקטנה. äîàאת äúàéùäù äðè÷
ïéà àúééøåàãîã äéáà úúéî øçàì
úá äðéà äðè÷ éøäù íåìë äéùåã÷
úåéäì äøåú äúëæ àì äîà úàå úòã
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íåùî àîòèå äîã÷ä àéåä àì êëìä
ïî÷ìã êðä ïëå äãåäé éáøë ì"ñã
íåùî åðééä úáùá ù"î ìù åììôúäù
ïéðòì äãåäé éáøë åäì àøéáñã
íãå÷ òéáøå äòù àéäù áøòä úìôú
úåùòì øåñà [ïéà] ë"ôòà äìéìä

äëàìî(א)(חâìô øçàì ãéî ù"îá
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³
 Ï‡Á ÂÈ·¯( Í˘Ó‰)

.'ÂÎÂ ‡˙¯ÈÁ·· Ô˙Â,‡˙¯ÈÁ·
‡˙¯ÈÁ· ˙‡¯˜ ˙ÂÈ„ÈÚ ˙ÎÒÓ
˙Â¯Á·ÂÓ ‰È˙ÂÎÏ‰ ÔÎ˘
˘Â¯ÈÙ .‰˘Ó‰ ÏÎÓ ˙Âˆ·Â˜Ó

,‰Ë˜‰ ÔÈ‡ÓÓÔÈ„ÓÏÓ
.Ô‡Ó˙˘ ‰˙Â‡Ì‡Â„Ú ‡·È

,ÚÂ„È ˘È‡ ˙˙ÈÓ· „ÈÚÈ „Á‡
.ÂÈÙ ÏÚ Â˙˘‡ ÔÈ‡È˘Ó‡ÏÂ

Ï˜Ò ‰Ó‰·‰ ÏÎÓ ÔÈ‡˘ ¯Ó‡˙
„·Ï· ¯Â˘ ‡Ï‡ ,Ì„‡ ‚¯‰È˘Î
,Ï˜ÒÈ ¯Â˘‰ ·Â˙Î‰ Ë¯Ù˘
,˙ÂÙÂÚ ÂÏÈÙ‡Â ‰Ó‰· ÏÎ ‡Ï‡
‚¯‰ ÌÈÏ˘Â¯È· ÏÂ‚¯˙ È¯‰˘
Â˙Â‡ Ï˜ÒÂ ÂÁÂÓ·¯˜˘˜ÂÈ˙
„ÈÓ˙‰ ÏÚ „ÈÚ‰ ÔÎÂ .ÏÂ‚¯˙‰
˙ÂÚ˘ Ú·¯‡· ·¯˜˘ ¯Á˘ Ï˘

.ÌÂÈ‰ Ï˘ÈÓÈ·˙ÂÎÏÓ
ı¯‡ „ÂÓÏ˙· ˘¯ÂÙÓ ,‰Ú˘¯‰

.Ï‡¯˘È,˘Ó˘‰ ÌÁÂ ·È˙Î
‰Ú˘ ‡È‰„ ‰ÈÓ ÔÈ˜ÈÈ„
‰È· ˙È‡„ ‡¯˙‡„ ,˙ÈÚÈ·¯
˙ÈÏ„ ‡¯˙‡·Â ,ÌÈÓÁ ‡˘ÓÈ˘
ÌÁÎ [‡‰„] ,¯È¯˜ ‡˘ÓÈ˘ ‰·
‡Â‰ ¯˙‡ ÏÎ ÚÓ˘Ó„ ÌÂÈ‰
‡ÏÂË· ÔÈ· ‡˘Ó˘· ÔÈ· ÌÈÓÁ
ÈˆÁ·‰ÓÁ‰˘ ˙È˘˘ ‰Ú˘ ‡È‰
.ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ˙ÓÓÁÓÂ ÚÈ˜¯‰
„ÈÓ˙· ·È˙Î„ ¯˜·· È¯·Ò Ô·¯
˘˘ Ô‰˘ ÌÂÈ‰ ÈˆÁ „Ú ‡Â‰
ÔÓ‰ ËÂ˜ÈÏ· Ï·‡ ,˙ÂÚ˘
˘˘ È‰Ï Â‰˜ÏÁ ¯˜·· ·È˙Î„
ÂÈ‰˘‡ˆÓ ,ÌÈ¯˜· È˘Ï ˙ÂÚ˘
,˙ÂÚ˘ ˘Ï˘ „Ú ÔÓ‰ ÌÈË˜ÏÓ
‰Ú˘·Â ,¯˜·‰ ÈˆÁ Ô‰˘
‰„Â‰È '¯Â .ÒÓ ‰È‰ ˙ÈÚÈ·¯
·È˙Î ˙ÂÚ˘ Ú·¯‡ ¯˜·‰ ¯·Ò
.˙Á‡ ‰Ú˘ ÌÈ„˜‰Ï ¯˜··
„‚Î ˙ÂÏÙ˙ ÔÏ ‡ÓÈ˜„ ÔÂÈÎÂ
ÈÙÂÒ‡Ï ÔÏ ˙ÈÏ„ ‰ÓÎ ,ÔÈ„ÈÓ˙
ÂÏ ÔÈ‡ ÍÎ ÔÈ„ÈÓ˙ È˘ ÏÚ
„ÂÓÏ˙·Â .˙ÂÏÙ˙· ÛÈÒÂ‰Ï
'¯„ ‡‰Ï Â˘ Ï‡¯˘È ı¯‡
È¯Ó‡„ Ô·¯Î ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È
¯Á˘ Ï˘ „ÈÓ˙Ó ¯Á˘‰ ˙ÏÙ˙
‰˘Ú˙ „Á‡ ˘·Î‰ ˙‡ ¯Ó‡˘
„ÈÓ˙Ó ‰ÁÓ‰ ˙ÏÙ˙ ,¯˜··

ÍÈÙÏ ˙¯Ë˜ È˙ÏÈÙ˙ ÔÂÎ˙ '˘ ˙¯Ë˜Ï [‡Ï‡] ‰˘˜Â‰ ‡Ï ÈÒÂÈ '¯ ¯Ó‡ .ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· ‰˘Ú˙ È˘‰ ˘·Î‰ ˙‡ ¯Ó‡˘ ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· Ï˘
.·¯Ú ˙ÁÓ ÈÙÎ ˙‡˘Ó' È˙Ó.‰ÁÓ‰ ‚ÏÙ „Ú ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯ ·¯Ú‰ „Ú ‰ÁÓ‰ ˙ÏÙ˙'¯Î [‰ÎÏ‰ È‡ ˜„ÈÓ]Ï ‡„ÒÁ ·¯ ‡˙‡Â

·"È ÌÂÏ˘˙ ÚÈ·¯Â ‰Ú˘ ÌÂÈ‰ ÔÓ ¯‡˘ ,‰Ú˘ ÚÈ·¯ ¯ÒÁ ˙ÂÚ˘ ‡"È ‡È‰˘ ,‰Ë˜ ‰ÁÓ‰ ‚ÏÙ „Ú ‰ÁÓ‰ ˙ÏÙ˙ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯ .‰„Â‰È
˙ÏÙ˙ È¯Ó‡„ Ô·¯Â .‰ÁÓ‰ ˙ÏÙ˙Ï ¯ÂÒ‡Â ,˙È·¯Ú‰ ˙ÏÙ˙Ï ‡Â‰ ‰ÏÈÏ ,‰Ú˘ ÚÈ·¯ ¯ÒÁ ‰ÏÚÓÏÂ ˙ÂÚ˘ ‡"È ÔÓ ¯·Ò ‰„Â‰È '¯„ ,˙ÂÚ˘
˙ÏÙ˙ ÈÏˆÓ ‰Â‰ ·¯„ ‡„ÒÁ ·¯ ‡ÊÁ„ ÔÂÈÎÂ ,‰Á„ ‡Ï Ì‚Â Ì‰Ó „Á‡ ÌÚË Ú¯ÎÂ‰ ‡ÏÂ .‰ÁÓ‰ ˙ÏÙ˙Ï ¯˘ÎÂ ÌÂÈ ·¯Ú‰ „Ú ‰ÁÓ‰

˙Ï ¯˘ÎÂ ÌÂÈ ‡Â‰ ·¯Ú‰ „Ú ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‰˘ Ô·¯Î ‡Ï ,˘"Ú· ˙·˘ Ï˘ ·¯ÚÈ·¯Î ‡˙ÎÏ‰„ ÏÏÎÓ ,˙È·¯Ú ˙ÏÙ˙Ï ¯ÂÒ‡Â ‰ÁÓ‰ ˙ÏÙ
.Ô·¯Î ‡˙ÎÏÈ‰ ‰ÈÓ ÚÓ˘ ,·¯Ú‰ ˙ÏÈÙ˙ ‡˙¯Â‡Ï „Ú ÈÏˆÓ ‡Ï„ Ô·¯Â ‡Â‰ ·¯„Ó ÔÈÚÓ˘„ÓÂ .‰„Â‰È‡˜ÈÒ‡Â¯Ó˙È‡ ‡Ï„ ‡˙˘‰

,Ô·¯Î ‡ÏÂ È"¯Î ‡Ï ‡˙ÎÏÈ‰
Ï˘ ÈÏˆÂ ‰„Â‰È È·¯Î „·Ú„
ÚÈ·¯ ¯ÒÁ ˙ÂÚ˘ ‡"ÈÓ ˙È·¯Ú
Ô·¯Î „·Ú„Â ,‡ˆÈ ‰ÏÚÓÏÂ
˙È·¯Ú Ï˘ ·¯Ú‰ „Ú ÈÏˆÓ ‡ÏÂ

.‡ˆÈÂ „·ÚÂÈ‡¯ÂÂÈ˙Â·¯
‡‰ ,ÍÎ Â˘¯ÈÙ˘ [ÌÈÂ‡‚‰]
,˙·˘ ·¯Ú· ˙·˘ Ï˘ ·¯ ÈÏˆ„
¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡„ ‡‰Â
˙·˘ Ï˘ Ì„‡ ÏÏÙ˙Ó Ï‡ÂÓ˘
ÏÚ ‰˘Â„˜ ¯ÓÂ‡Â ˙·˘ ·¯Ú·
‰Ú˘ ‰˙Â‡· 'ÈÙ ,ÒÂÎ‰
˘„˜Ó ‰Ú˘ ‰˙Â‡ ,ÏÏÙ˙Ó˘
ÔÓÁ ·¯ ¯Ó‡„ ‡‰Â .ÒÂÎ‰ ÏÚ
Ï˘ Ì„‡ ÏÏÙ˙Ó Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡
¯ÓÂ‡Â] ˙·˘· ˙·˘ È‡ˆÂÓ
‰È˘‡È '¯ ÔÎÂ ,ÒÂÎ‰ ÏÚ ‰Ï„·‰
˙·˘ È‡ˆÂÓ Ï˘ ÏÏÙ˙Ó ‰È‰
ÂÈ‰ ÌÏÂÎ ÂÏÈ‡ ,[˙·˘·
˙ÏÙ˙ ÌÂÈ ÏÎ· ÔÈÏÏÙ˙Ó
‰„Â‰È '¯Î ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ˙È·¯Ú
Ï˘Â ˙·˘ Ï˘ Â¯ÈÎÊ‰ ‡ÏÂ
ÌÂÈÓ ÂÏÈÙ‡˘ ‡Ï‡ ,˘"ˆÂÓ
ÏÂÁ ÌÂÈÓÂ ÏÂÁ ÌÂÈÏ ˘„Â˜
ÔÈ˘„˜ÓÂ ÔÈÏÏÙ˙Ó ˘„Â˜ ÌÂÈÏ
ÏÂÁ ÌÂÈÓ ˘"ÎÂ ,ÔÈÏÈ„·ÓÂ
‰ÏÈÙ˙Â .ÔÈÏÏÙ˙Ó ÏÂÁ ÌÂÈÏ
,ÌÂÈ „ÂÚ· ÔÈÏÏÙ˙Ó ÂÈ‰ „·Ï·
ÔÈ¯Â˜ ÂÈ‰ ‡Ï ÚÓ˘ ˙È¯˜ Ï·‡
Ô‡Â .ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ ¯Á‡ ‡Ï‡
‡È„‰· ‡‰„ ,ÔÏ ‡¯È·Ò ‡Ï
ÈÏˆÓ ÂÂ‰„ ‡„ÈÚ·„ È˘¯ÙÓ
˙Â˙·˘ È·¯Ú· È˘„˜Ó ÂÂ‰
È˘„˜Ó ÈÓÂ ,˙·˘· ÔÈÏÈ„·ÓÂ
.ÚÓ˘ ˙È¯˜ Â¯˜ ‡ÏÂ ÔÈÏÈ„·ÓÂ
ÈÓÏ˘Â¯È· ÔÁÎ˘‡ ÈÎ‰„ Â˙Â
‡ˆÈ ‡Ï ÔÎÏ Ì„Â˜ ‡¯Â˜‰ È˙
ÔÈ¯Â˜ ‰ÓÏ Î"‡ ,Â˙·ÂÁ È„È
'¯ ¯Ó‡ ,˙ÒÎ‰ ˙È·· ‰˙Â‡
˙È·· ‰˙Â‡ ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡ ÈÒÂÈ
È„Î ‡Ï‡ ,‰· ˙‡ˆÏ È„Î ˙ÒÎ‰
Ï˘ ¯·„ ÍÂ˙Ó ‰ÏÈÙ˙· „ÂÓÚÏ
˜ÂÁ¯ ¯·„ ÂÈ‡ ÍÎÈÙÏ .‰¯Â˙
ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÔÈ¯Â˜˘ ¯ÓÂÏ
„ÂÚ·Ó ˙ÒÎ‰ ˙È·· ÔÈÏÏÙ˙ÓÂ
˙‡ ˙Â¯˜Ï ÍÈ¯ˆ Â‰ÈÓÂ .ÌÂÈ
˙‡ˆ ¯Á‡ Â˙ËÈÓ ÏÚ ÚÓ˘

:¯Á‡ ÁÒÂ .ÌÈ·ÎÂÎ‰ÈÏˆ ·¯
.'ÂÎÂ ˙·˘ ·¯Ú· ˙·˘ Ï˘ÏÂÁÏ ˘„˜Ó ÂÏÈÙ‡„ Ï"Ó˜ ‡˙Â·¯Â ,ÏÂÁ· Ì‚ ÔÈÏÏÙ˙Ó ÂÈ‰ ÍÎ ˙·˘ ·¯Ú· ˙·˘ Ï˘ ÈÏˆ ·¯„ ÈÎÈ‰ ÈÎÂ

È˙˘Î ‰¯Â˙ ÔÈ˘ÂÚ Ì˙Ú„ ˙ÂÈÚÓÂ .ËÂÈ„‰ ‡¯˜ ‰˘Ó‰Â ÍÈÓÒ ‡‡ ‡„ ÏÚÂ ‚‰Ó ÔÎÂ ‰‡¯ ÔÎÂ ,ÏÏÙ˙‰Ï ÔÈÓÈ„˜Ó ÂÈ‰ ˘„˜Ï ÏÂÁÓÂ
ÚˆÓ‡·˙ÂÏÈÙ˙ ¯Ó‡„ ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È '¯Î ‡Ï ,‰ÏÙ˙ Î"Á‡Â ˘"˜ ¯Ó‡„ ÔÏ ‡ÓÈÈ˜ ÔÁÂÈ '¯ÎÂ .˙Â¯ÂÓÁ· ÔÈÏÈ˜ÓÂ ˙ÂÏ˜· ÔÈ¯ÈÓÁÓÂ ,˙Â¯Â˙
ÈÓÏ˘Â¯È „ÂÓÏ˙· ˘È¯Ù„ È‡‰Â .ÚÈ·¯Â ‰Ú˘Ó ¯˙ÂÈ ÌÈ„˜‰Ï ‡Ï˘ ,ÌˆÓˆÏ ˘È ˙ÂÁÙÏ ‡ÚÈ·¯Â ‰Ú˘Â .ÔÁÂÈ '¯„ ‰È˙ÂÎ ‡È˙„ ÌÂ˜˙

˙‡ˆ ÔÓÊÏ ÔÈ¯Ú˘Ó˘ Ô˙Â‡ ÈÙÏ ‡È‰‰ ,‰¯Â˙ È¯·„ ÍÂ˙Ó ‰ÏÙ˙· „ÂÓÚÏ ˙ÒÎ‰ ˙È·· ‰˙Â‡ ÔÈ¯Â˜˘ÂÏ˘ „ÂÓÏ˙ ÏÚ Â‡Â .ÌÈ·ÎÂÎ‰
.‰ÏÙ˙Ï ÔÈ· ˘"˜Ï ÔÈ· ‰Ú˘ ÚÈ·¯Â ‰Ú˘ ÌÈ„˜‰Ï ¯˙ÂÓ˘ Â˘¯Ù˘ ÂÓÎ ÍÂÓÒ„·Ú„ ¯ÓÎ ‡ÏÂ ¯ÓÎ ‡Ï ‡˙ÎÏ‰ ¯Ó˙È‡ ‡Ï„ ‡˙˘‰

.„·Ú ¯ÓÎ „·Ú„Â „·Ú ¯ÓÎ‡Ï ÈÓÏ˘Â¯È· ¯Ó‡„ ÈÒÂÈ '¯ÎÂ ,·¯Ú‰ „Ú ‰ÁÓ ÏÏÙ˙‰Ï Ô·¯Î Ï‡¯˘È ÏÎ Â‚‰ ÂÈ˘ÎÚÂ
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רבו. íéåù:כנגד íä åìéàë äàøîå åáø ìöà.רבו éîðאחורי

:àåä àøäåé.לרבו íåìùשלום åì øîà àìå êéìò íåìù íãà ìë øàùë
:éáø êéìò.ליה דקאמר áøòáוהיינו úáù ìù áø ììôúäù íåéä åúåà

êéìò úìá÷å ìéàåä äëàìîä ïî úìãá éî äéîøé éáø äéì øîà úáù
:êúìôúá úáù בדיל מי ליה אמר ולא

éåäמר. øáç ãéîìú äðéî òîù
:äéì.המרחץ êúòãלבית à÷ìñ

äöéçøä ìòå äòéæä ìò åøæâù øçàì
÷øôá úáù úëñîá 'éøîàãë úáùá

÷éñäù äøéëäå(.î 'ã)â"òà àîìà
:úáù éøåñéàî ìéãá àì éìöã רבא אמר

úéáלהזיע. íåç úîçî òéæäì ñðëð
:íéî åéìò ïúð àìå õçøîä וקודם

ìëáåגזרה. .äòéæä ìò åøæâ àìù ãò
òéæäì àáø øîàãë ïðéøîàã àúëåã

:ïðéøîà àëäî 'åë.סלי לכברויי
ììôúäù øçàì úéøôâá ïúåà ïùòì

:úáù áøòá úáù ìù.הואי טעותא
äìôú úòùî úáù úôñåú åéìò ìá÷ àì
øåáñëå äéä ïðåòîä íåé àìà úòãî

:äîç äçøæ êë øçàå äëùç הואיל
התפללו. íëéøöäוהתפללו àìå

.àéä äìôú àîìà êùçúùî ììôúäì
àåä íúä äëàìîá åøúåä àìù ô"òàå
úôñåú ïéðòì ìáà ú"ã ìò øåáòì àìã
é"ò àåä úôñåú äåä úåòèáã â"òà
:àéä äìá÷ äìôú øîàå ìéàåä äìôú

תריסין. äæבעלי íéçöðîä íéîëç
:äëìäá äæ úà להכחיש החי יכול היאך

החי. úåãåäìאת êéøö éðà éçøë ìò
:úåùø åì éúøîàù.התורגמןäéäù

òéîùîå ìàéìîâ ïáø éðôì ãîåò
:ìàéìîâ ïáø éôî äùøãä úà íéáøì

äøáòù:אשתקד.åúù÷:עמוד. äðù
השנה. äðùäבראש ùàø úëñîá

(.äë óã)êéìò éðà øæåâ åì øîàù
íåéá êéúåòîáå êì÷îá éìöà àáúù
:êðåáùçá úåéäì ìçù íéøåôëä

úåøåëá.בבכורות  úëñîá(.åì óã):
צדוק. דרבי úåøåëááבמעשה

øîàå àøëåá äéì äåä ÷åãö 'ø .àåä
ìò ãåîò òùåäé 'øì ìàéìîâ ïáø äéì

:àëä éë 'åë êéìâø.ונעבריה åàåáתא
:úåàéùðä ïî åúåà øéáòðå מעשה בעל

àøòöהוא. ìàéìîâ ïáøì äéì äåäå
:éôè.אבות זכות ליה àîìéãåלית

:ìàéìîâ ïáø äéì ùéðò(לך.ח מעברין
:øçà ìéáùá úåàéùðä ïî êåãéøåé

â"ä

 àìå. åáø éøåçàäàøðù ùøôî ùéå àøäåé íåùî é"ùø ùøéô
:åáøì äåçúùîë ïúåðäå. íåìù øéæçîäå åáøì íåìù

ïðéøîàã åðééäå éáø êéìò íåìù øîåà åðéàù íãà éðá øàùë ùåøéô
(:âò óã ÷"á)øîà÷ äìçúëì àåää éîð éà áøì ãéîìú úìéàù éãë

:ïî÷ìã éðä ìëë éøùã øáç ãéîìúáå
 ìéàåä.' åëå åììôúäåéîð àëä

àîéð(טïéðòì(א)àøîåç
íéðôá 'éô ñøèðå÷áå äéì éøù éàîàå

:øçàéðàù. øåáöàèî àìã â"òà
ïîæ(יïéà(ב)úééùòá øåñéà äøåñéà

:àåä àúåòèã áâ ìò óà äëàìî
 éìö.'åëå úáù  éàöåî ìùøîåì ùé

äåöî êøåö åì ùéù éøééî àëäã
ìåîì úëìì ïåâë úáù éàöåîá úåùòì
íà äìãáäì ïéé åì äéäé àìå ÷åðéú
ìåçî óéñåäì êéøö éàãåã íéã÷é àì
àì íðçá ìáà àúééøåàã ùã÷ä ìò
ìéãáäì íéøäîî åéä àìù àèéùôå
íâã úáùá úáù éàöåî ìù ììôúäìå

:äëéùç íò øåñà äëàìîá
 äëìä. úåùø  øîåàä éøáãë

àìà úåùø à÷åã åàì
ìéòì úéùéøôãë(.åë 'ã)àø÷ð êëìå

úøçà äåöî øåáò äìèáì úåùø
úøáåòä א:

 àúëìäå. áøã äéúååëäàøðå
íé÷åñô åð÷ú êëìã

àéä úåùøã äìôúì äìåàâ ïéá ùéã÷åא ב:
[é"ø øîà ä"ã :ã ìéòì 'ñåú 'ò]:

ìùå

‡Ï‡È·¯ ‡È˙Â  Â·¯  È¯ÂÁ‡ ‡ÏÂ Â·¯ „‚Î
Â·¯ È¯ÂÁ‡  ÏÏÙ˙Ó‰ ¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡·Ô˙Â‰Â

 Â·¯Ï ÌÂÏ˘$ Â·¯Ï ÌÂÏ˘ ¯ÈÊÁÓ‰Â(à‚ ̃ ÏÂÁ‰Â
¯ÓÂ‡‰Â  Â·¯ Ï˘ Â˙·È˘È ÏÚ(á„ ÚÓ˘ ‡Ï˘ ¯·„

 Ï‡¯˘ÈÓ ˜Ï˙Ò˙˘ ‰ÈÎ˘Ï Ì¯Â‚  Â·¯ ÈÙÓ
‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯È  È·¯ È‡˘$‰ ‰Â‰ ¯·Á „ÈÓÏ˙„

 ÂÈÈ‰Â(â ·¯Ï ‡·‡  ̄ · ‰ÈÓ¯È È·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡˜„
ÈÓ  ̄ Ó‡ ‡ÏÂ ‡ÏÈ„· ÔÈ‡ ‰ÈÏ ¯Ó‡ ˙Ï„·  ÈÓ
 ÌÚÙ ÔÈ·‡ È·¯ ¯Ó‡‰Â ÏÈ„· ÈÓÂ ¯Ó ÏÈ„·
 ÒÎÂ ˙·˘ ·¯Ú· ˙·˘ Ï˘  È·¯  ÏÏÙ˙‰ ˙Á‡

Â ÔÈ˜¯Ù  ÔÏ ‰˘Â ‡ˆÈÂ ıÁ¯ÓÏ ‰Î˘Á ‡Ï  ÔÈÈ„Ú
(ã ÚÈÊ‰Ï ÒÎ„ ‡Â‰‰ ‡·¯  ̄ Ó‡$ ‰¯ÈÊ‚ Ì„Â˜Â

 ̄ ·  ÈÓÈ„ ·¯Ï ‰ÈÏ ‡¯˘ ÈÈ·‡ ‡‰Â ÈÈ‡ ‰Â‰
 ‡Â‰‰ ÈÏÒ  ÈÈÂ¯·ÎÏ È‡ÂÈÏ Â‡˙ÂÚËÂ È‡Â‰  ‡˙ÂÚË

Â¯˘˜˙ ˙Á‡ ÌÚÙ Ô„È·‡ ¯Ó‡ ‡‰Â ‡¯„‰  ÈÓ
 ‡Â‰ ‰Î˘Á  ̄ ÓÂÏ  ÌÚ‰ ÌÈ¯Â·ÒÎ ÌÈ·Ú· ÌÈÓ˘
È‡ˆÂÓ Ï˘ ÂÏÏÙ˙‰Â ˙ÒÎ‰ ˙È·Ï ÂÒÎÂ
 ‰ÓÁ‰ ‰Á¯ÊÂ ÌÈ·Ú‰ Â¯ÊÙ˙Â  ̇ ·˘· ˙·˘
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 È‡˘ ÂÏÏÙ˙‰Ê ̄ "‡ : Â‰Ï ÔÈÁ¯ËÓ ‡Ï„  ̄ Â·ˆ
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Ï‡ÂÓ˘  ̄ Ó‡ ÔÓÁ ·¯ ¯Ó‡„ ˘"˙ ÒÂÎ‰Á ̇ ·˘ ·¯Ú· ˙·˘ Ï˘ Ì„‡ ÏÏÙ˙Ó
 ̇ ·˘ È‡ˆÂÓ Ï˘  ÈÏˆÓ ‰È˘‡È È·¯ ‰È˙ÂÂÎ ‡˙ÎÏ‰Â ÒÂÎ‰ ÏÚ ‰˘Â„˜ ¯ÓÂ‡Â
 ̄ Ó‡„ ˘"˙ ÒÂÎ‰ ÏÚ ‰Ï„·‰ ¯ÓÂ‡ ÂÈ‡  Â‡ ÒÂÎ‰ ÏÚ ‰Ï„·‰  ̄ ÓÂ‡ ˙·˘·

 Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯Ë ‰Ï„·‰ ¯ÓÂ‡Â ˙·˘· ˙·˘ È‡ˆÂÓ Ï˘  Ì„‡ ÏÏÙ˙Ó
 „ˆ·  ·¯  ̄ Ó‡ ‡ÈÁ ¯"‡  ̄ ÊÚÏ‡ '¯  ̄ Ó‡ ÈÒ‡ È·¯ ¯Ó‡ ‡¯ÈÊ '¯ ¯Ó‡ ÒÂÎ‰ ÏÚ
 ‡ÏÂÚ ‡˙‡ ÈÎ ˙·˘ ·¯Ú· ˙·˘  Ï˘  ÈÒÂÈ '¯·  Ï‡ÚÓ˘È ' ̄ ÏÏÙ˙‰ ‰Ê „ÂÓÚ
 ‡Ï‡ ‰Â‰ ÈÒÂÈ  È·¯· Ï‡ÚÓ˘È ' ̄  ‡ÏÂ ‰Â‰ „ÂÓÚ  „ˆ· ‡ÏÂ  ‰Â‰ ‰¯Ó˙ „ˆ· ¯Ó‡
 ̇ ·˘ È‡ˆÂÓ  Ï˘ ‡Ï‡ ‰Â‰ ˙·˘ ·¯Ú· ˙·˘  Ï˘ ‡ÏÂ ‰Â‰ ÈÒÂÈ '¯· ¯ÊÚÏ‡ '¯

‡ÓÈÏÈ‡ Ú·˜ ‰Ï  ÔÈ‡  È‡Ó :Ú·˜ ‰Ï  ÔÈ‡ ·¯Ú‰ ˙ÏÙ˙ :‰Â‰ ˙·˘·ÈÈ‡„
 Ú·˜ ‰Ï ÔÈ‡  È‡Ó ‡Ï‡ ‰ÏÈÏ‰ ÏÎ  ·¯Ú‰ ˙ÏÙ˙  È˙ÈÏ ‡ÈÏÈÏ ‰ÈÏÂÎ ÈÏˆÓ ÈÚ·

¯Ó‡„ Ô‡ÓÎ(äÈ ·¯ ¯Ó‡„ ˙Â˘¯ ˙È·¯Ú ˙ÏÙ˙ ̇ ÏÙ˙ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ ‰„Â‰
¯ÓÂ‡ Ú˘Â‰È '¯ ‰·ÂÁ ¯ÓÂ‡ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ ˙È·¯Ú(å ‰ÎÏ‰  ÈÈ·‡  ̄ Ó‡ ˙Â˘¯

 ̄ Ó‡ ‡·¯Â ‰·ÂÁ ¯ÓÂ‡‰  È¯·„ÎÎ ‰˘ÚÓ ¯"˙ .˙Â˘¯ ¯ÓÂ‡‰  È¯·„Î ‰ÎÏ‰
 ̄ Ó‡ ‰·ÂÁ  Â‡ ˙Â˘¯ ˙È·¯Ú ˙ÏÙ˙ Ï"‡ Ú˘Â‰È ' ̄ ÈÙÏ ‡·˘ „Á‡ „ÈÓÏ˙·
 ‰·ÂÁ Ï"‡ ‰·ÂÁ Â‡ ˙Â˘¯ ˙È·¯Ú  ̇ ÏÙ˙ Ï"‡ Ï‡ÈÏÓ‚  Ô·¯ ÈÙÏ ‡· ˙Â˘¯ ‰ÈÏ

Ï"‡ ˙Â˘¯ ÈÏ  ̄ Ó‡ Ú˘Â‰È '¯ ‡Ï‰Â  Ï"‡(æ ̇ È·Ï  ÔÈÒÈ¯˙ ÈÏÚ· ÂÒÎÈ˘  „Ú  Ô˙Ó‰
 ̄ Ó‡ ‰·ÂÁ Ï‡ÈÏÓ‚  Ô·¯ Ï"‡ ‰·ÂÁ Â‡ ˙Â˘¯ ˙È·¯Ú ˙ÏÙ˙ Ï‡˘Â Ï‡Â˘‰ „ÓÚ ÔÈÒÈ¯˙ ÈÏÚ· ÂÒÎ˘Î ˘¯„Ó‰
ÈÏ  Â¯Ó‡ ÍÓ˘Ó ‡Ï‰Â  Ï"‡  Â‡Ï Ú˘Â‰È ' ̄ ‰ÈÏ ¯Ó‡  ‰Ê ¯·„· ˜ÏÂÁ˘  Ì„‡ ˘È ÌÂÏÎ ÌÈÓÎÁÏ Ï‡ÈÏÓ‚  Ô·¯ Ì‰Ï
 ̇ Ó ‡Â‰Â  ÈÁ  È‡ ‡ÏÓÏ‡ ¯Ó‡Â  ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Ú˘Â‰È È·¯  „ÓÚ Í· Â„ÈÚÈÂ ÍÈÏ‚¯ ÏÚ  „ÂÓÚ Ú˘Â‰È ‰ÈÏ ¯Ó‡ ˙Â˘¯
 Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ ‰È‰  ÈÁ‰ ˙‡ ˘ÈÁÎ‰Ï ÈÁ‰ ÏÂÎÈ Í‡È‰  ÈÁ ‡Â‰Â ÈÁ È‡˘  ÂÈ˘ÎÚÂ ˙Ó‰ ˙‡  ̆ ÈÁÎ‰Ï  ÈÁ‰ ÏÂÎÈ
 „ÓÚÂ „ÂÓÚ ÔÓ‚¯Â˙‰  ̇ ÈÙˆÂÁÏ  Â¯Ó‡Â ÌÚ‰  ÏÎ Â¯˘ „Ú  ÂÈÏ‚¯ ÏÚ „ÓÂÚ Ú˘Â‰È '¯Â ˘¯Â„Â ·˘ÂÈ
ÈÓ ‡Î‰ ‰È¯Úˆ ˜Â„ˆ '¯„ ‰˘ÚÓ· ˙Â¯ÂÎ·· ‰È¯Úˆ  „˜˙˘‡ ‰"¯· ÏÈÊÈÂ ‰È¯Úˆ ‰ÓÎ „Ú  È¯Ó‡
 ‡ÓÏÈ„ ‡·È˜Ú '¯Ï ‰ÈÓ˜Â ‡Â‰ ‰˘ÚÓ ÏÚ· Ú˘Â‰È  È·¯Ï ‰ÈÓ˜Â ‰ÈÏ ÌÈ˜Â Ô‡Ó ‰È¯·ÚÂ  ‡˙ ‰È¯Úˆ
È¯È˘Ú ‡Â‰Â ¯È˘Ú ‡Â‰Â ÌÎÁ ‡Â‰„ ‰È¯ÊÚ  Ô· ¯ÊÚÏ‡ '¯Ï ‰ÈÓ˜Â ‡Ï‡ ˙Â·‡ ˙ÂÎÊ ‰ÈÏ ˙ÈÏ„ ‰ÈÏ ˘ÈÚ
 ÁÏÙÂ  ÏÊ‡ ‡Â‰ Û‡ ¯ÒÈ˜ È·Ï  ÈÁÂÏÙÏ ‰ÈÏ ˙È‡ È‡„ ¯È˘Ú  ‡Â‰Â ‰ÈÏ ˜¯ÙÓ ‰ÈÏ È˘˜Ó È‡„ ÌÎÁ ‡Â‰ ‡¯ÊÚÏ
 ̄ ÓÏ ‰ÈÏ ‡ÁÈ ‰ÈÏ Â¯Ó‡Â Â˙‡ ‰ÈÏ  ̆ ÈÚ ÈˆÓ  ‡ÏÂ ˙Â·‡ ˙ÂÎÊ ‰ÈÏ ˙È‡„ ‡¯ÊÚÏ  È¯È˘Ú ‡Â‰Â
 ‰ÈÏ ‰¯Ó‡  Â‰˙È·„· ÍÈÏÓ‡Â ÏÊ‡ È˙È· È˘È‡· ÍÈÏÓÈ‡Â  ÏÈÊÈ‡  Â‰Ï ¯Ó‡ ‡˙·È˙Ó ˘È¯  ÈÂ‰ÈÏ„
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'¯ ¯Ó‡„ ‡‰ Â˙Â .'Â‚Â ÍÈÙÏ
Ú·˜ Â˙ÏÈÙ˙ ‰˘ÂÚ‰ [¯ÊÚÈÏ‡]
‰ÂÓ˜Â‡ ,ÌÈÂÁ˙ Â˙ÏÈÙ˙ ÔÈ‡
¯· ‰ÈÁ '¯Â ÔÈ·‡ ¯· ÈÈ·‡
ÌÚ ÏÏÙ˙Ó ÂÈ‡˘ ÏÎ ÔÈ·‡
‡ÈÈÁ '¯ ¯Ó‡„ ,‰ÓÁ ÈÓÂ„Ó„
‰ÂˆÓ ÔÁÂÈ ¯"‡ ‡·‡ ¯·
‰ÓÁ ÈÓÂ„Ó„ ÌÚ ÏÏÙ˙‰Ï
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ËÚÓÎ ˘Ó˘ ˙‡È· Ì„Â˜ Ï·‡
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ÈÓÂ„Ó„ ÌÚ ÈÏˆÓ ‰Â‰ ‡ÈÁ
ÏÎ ÏÏÙ˙È ˙‡Ê ÏÚ '‡˘ ‰ÓÁ
˙ÚÏ ,‡ÂˆÓ ˙ÚÏ ÍÈÏ‡ „ÈÒÁ
˙Ú˘„ ‚"Ú‡Â .ÌÂÈ Ï˘ ‡ÂˆÓ
˙ÂÚ˘ ˘˘Ó ‰ÁÓ ˙ÏÈÙ˙
,·¯Ú‰ „Ú ‰ÏÚÓÏÂ ‰ˆÁÓÂ
‰ÁÓ ‚ÏÙÓ [‰Ï] ÈÏˆÓ„ Ô‡Ó
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ÌÈ·Ú‰ Â¯ÊÙ˙Â ÁÂ¯‰ ‰·˘˘
ÂÏÏÙ˙‰ ‡ÏÂ ,˘Ó˘‰ Â‡¯Â
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ÂÏ‡˘Â .˙Â·ÎÏ ˙Â¯‰ ÂÏÈÁ˙‰Â
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˜ÈÏ„‰˘ ¯ Â˙Â‡· Ï·‡ ,¯Á‡ ¯ ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈ¯˙ÂÓ ˙È· È˘‡ ¯‡˘ Ï·‡ ,˙·˘‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÂÏ·˜ ¯·Î˘ ÌÂ˘Ó ,‰Î‡ÏÓ ˙Â˘ÚÏÂ ˜ÈÏ„‰Ï
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ÏÚ ÏÂÁÓ ÔÈÙÈÒÂÓÂ ˙·˘‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ï·˜ ¯·Î˘ ,„ÈÓ ‰Î‡ÏÓÓ ˙Â·˘Ï ·ÈÈÁ ,˙ÂÚË ‡Ï· Â˙Ú„Ó ˙·˘ ·¯Ú· ˙·˘ Ï˘ ÏÏÙ˙Ó‰ ÏÎ ,ÂÊ

ÏÎÈÓ È‡Ú· È‡Â ,˘„˜‰¯ÓÂ‡ ˙·˘· ˙·˘ È‡ˆÂÓ Ï˘ ˙ÂÎ¯· ‰¯˘Ú ‰ÂÓ˘ ÏÏÙ˙Ó‰ ÔÎÂ .˙·˘ ÈÏÈÏ ‰Î˘Á ‡Ï ÔÈÈ„Ú„ ‚"Ú‡Â ,˘„˜Ó
.Í˘Á˙˘ „Ú ‰Î‡ÏÓ· ¯ÂÒ‡ ÔÎ Ù"Ú‡Â ,„ÈÓ ÒÂÎ‰ ÏÚ ‰Ï„·‰.˙Â˘¯ ˙È·¯Ú ˙ÏÙ˙ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÎ Ú·˜ ÂÏ ÔÈ‡ È‡ÓÚ˘Â‰È '¯Î ‰ÎÏ‰˘

Ô‡ÓÓ È˜ÂÙ‡Ï ‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ· È‡ ‡˙ÈÈ¯·· ˜"Ù· ¯Ó‡„ ‡‰Â .‡È‰ ‡¯ÂÒ‡ ‰ÏÙ˙„ È¯ÂÒ‡· ·¯Î ‰ÎÏ‰ Ï‡ÂÓ˘Â ·¯„ ÌÂ˘Ó ,˙Â˘¯ ¯Ó‡„
ÈÓ [ÈÏÈÓ È‰Â] .‰È˙ÂÂÎ ‡˙ÎÏ‰ ˙ÈÏÂ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯Î ˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙· ˙¯·ÂÒ ‡˙ÈÈ¯· ‡È‰‰ ,‰·ÂÁ„ Ï"Ó˜ ˙Â˘¯ ˙È·¯Ú ˙ÏÙ˙ ¯Ó‡„

.‰ÏË·Ï ¯ÂÒ‡Â ‰·ÂÁ ÂÈÏÚ ˙È˘Ú ,ÏÏÙ˙‰Ï ‚‰ Ì‡ Ï·‡ ÏÏÙ˙‰Ï ‚‰ ‡Ï˘,Ú˘Â‰È '¯ ÈÙÏ ‡·˘ „Á‡ „ÈÓÏ˙· ‰˘ÚÓ Ô·¯ Â˙
.˙Â˘¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ ‰·ÂÁ Â‡ ˙Â˘¯ ˙È·¯Ú ˙ÏÙ˙ Ï"‡,ÏÏÎ ÏÏÙ˙‰Ï Â‚‰ ‡Ï˘ ÌÂ˜Ó· ,˙Â˘¯ Ú˘Â‰È '¯ ¯Ó‡˘ ‰Ó˘ ÂÈ˙Â·¯Ó ÔÈË˜

Â˙Ú„· ¯ÓÂ‡ ‰È‰˘ ÈÙÓ ,Â‡Ï Ú˘Â‰È '¯ Â·È˘‰ ,‰Ê ¯·„· ˜ÏÂÁ Ì„‡ ˘È ÌÂÏÎ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ Ï‡˘˘ÎÂ .˜„˜È„ ‡Ï˘ ‡Â‰ „ÈÓÏ˙ Â˙Â‡Â
Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ ¯Á‡ ÔÂ„Ï Â‡ ÔÈ‡· Ì‡ Â¯Ó‡˘ ‰Ê· ÍÓÒÂ .Â· ¯ÊÁ ‰·ÂÁÏ ‰¯Â‰˘ ÚÓ˘˘ ÔÂÈÎÂ ,˙Â˘¯ ‡È‰˘ ‰„ÂÓ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ Ì‚˘
ÏÏÙ˙‰Ï Â‚‰ ‡Ï˘ ÌÂ˜Ó· ‡Ï‡ ˙Â˘¯ ‰¯Â‰ ‡Ï Ú˘Â‰È '¯˘ ‡Ï‡ „ÂÚ ‡ÏÂ .‰˘Ó ˙ÂÓÈÓ „ÓÚ˘ ÔÈ„ ˙È· ÏÎ ¯Á‡ ÔÂ„Ï Â‡ ÔÈÎÈ¯ˆ
È¯Ó‚Ï ˙Â˘¯ ‡È‰˘ ÂÏ È˙¯Ó‡ ‡Ï˘ ,¯Ó‡ Â˙Ú„· ÈÎ ,¯ÙÎ˘ Â"ÁÂ ,˙Â˘¯ ‡Â‰˘ ¯Ó‡ ‡Ï˘ Ú˘Â‰È '¯ ¯Ó‡ ÍÎÈÙÏÂ ,ÏÏÎ ˙È·¯Ú‰ ˙ÏÈÙ˙
.(‰·ÂÁ Ô‰ÈÏÚ) ˜„˜È„ ‡Ï˘ ‡Â‰ „ÈÓÏ˙‰Â [‰·ÂÁ Ô‰ÈÏÚ ˙È˘Ú] (ÏÏÎ ˙Â˘ÚÏ ‡Ï˘) Â‚‰˘ ÌÂ˜Ó· Ú"Î„ ÈÎ ,Â‚‰˘ ÌÂ˜Ó· ÂÏÈÙ‡
‰ÚË Ì‡ (˙Â˘¯ ‡Â‰˘ ¯Ó‡ ‡Ï˘ Ú˘Â‰È ¯"‡ ÍÎÈÙÏÂ) ÔÓ˜Ï ˜ÈÒ‡„ ·¯ ‡‰„ ,‰·ÂÁ ˙È˘ÚÂ Ï‡¯˘È ÏÎ Â‚‰Â ‰Ê ¯·„ Ë˘Ù ‡„È‡‰Â

.‰·ÂÁ ˙ÏÈÙ˙· ÂÓÎ Â˙Â‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ Ë"ÂÈÂ ˙Â˙·˘· ÔÂ‚Î Á"¯ È˙ÏÂÊ· ‰ÚË È‡„ Ó"˘ ,ÌÂÈ· ‡Ï‡ ‰ÏÈÏ· (ÏÚ ‡Ï˘ Â· ¯ÙÎ˘ Â"Á ˙Â˘¯) ˘„Á‰ ˙‡ ÔÈ˘„˜Ó ÔÈ‡˘ ÈÙÏ Â˙Â‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ ˙È·¯Ú ,Á"¯ Ï˘ ¯ÈÎÊ‰ ‡ÏÂ.‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ '¯Ï ‰ÈÓ˜Â ‡Ï‡¯ÊÚÈÏ‡ '¯Ï ÂÈÓ ‡Ï ‰ÓÏ
.È¯ÊÎ‡Â ÌÈ· ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÓÂ ÒÈ¯ÒÂ Ô˜Ê ÔÈ¯„‰Ò· ÔÈ·È˘ÂÓ ÔÈ‡ ˙ÂÂÓÓ ÈÈ„ „Á‡ ˜¯Ù· ‡È˙Â ,„Â‡Ó Ô˜Ê ‰È‰˘ ÈÙÓ ,Â„ÈÓÏ˙ ‰È‰˘ ‡È˘Ï ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ '¯Ï ÂÈÓÂ ÒÂ˜¯Â‰ Ô·

³
ÔÂ‡‚ ÌÈÒÈ ·¯

¯Ó‡Ì„Â˜Â ÚÈÊ‰Ï ['ÂÎ] ‡·¯
‰˘¯ÙÈÓ ‰˙È‡ .‰¯ÈÊ‚

‰¯ÈÎ 'Ù· ˙·˘ 'ÒÓ·(.מ ‡Ó¯(דף
Ú˘Â‰È '¯ ¯Ó‡ ÈÊÙ Ô· ÔÂÚÓ˘ '¯
‰ÏÁ˙· ‡¯Ù˜ ¯· ÌÂ˘Ó ÈÂÏ Ô·
·¯ÚÓ ÂÓÁÂ‰˘ ÔÈÓÁ· ÔÈˆÁÂ¯ ÂÈ‰
„ÓÂÚ ¯·„‰ ÔÈ‡˘ Â‡¯ 'ÂÎ ˙·˘
ÔÈÈ„ÚÂ ‡È¯·Ë ÈÓÁ Ô‰Ï Â¯È˙‰
ÂÚÈ„Â‰ ˙„ÓÂÚ ‰ÓÂ˜Ó· ‰ÚÈÊ
˙·˘ Ï˘ ÏÏÙ˙‰˘ È·¯ ÈÎ Ô‡Î·
˙·˘Ï ‰Ï·È˜ ¯·Î ˙·˘ ·¯Ú·
Â¯Ò‡Â ˙Â·˘Ï ·ÈÈÁÈ‡Â ‰ÈÂÏÈÚ
ÒÎ ‡ÏÂ Ô‰· ıÂÁ¯Ï ÔÈÓÁ‰ ÂÈÏÚ
‰ÊÂ „·Ï· ÚÈÊ‰Ï ‡Ï‡ ıÁ¯Ó·
ÌÈÓÎÁ Â¯Ê‚˘ Ì„Â˜ ‰È‰ ‰˘ÚÓ‰
‰ÎÏ‰· ˘È˘ ‰Ó ÈÙÏ ‰ÚÈÊ‰ ÏÚ
:ÚÈÊ‰Ï Ô‰Ï Â¯Ò‡ ‰Â¯ÎÊ‰˘

È¯Ó‡ÏÈÊÈÂ ‰È¯Úˆ ‰ÓÎ [„Ú]
.‰È¯Úˆ ˙Â¯ÂÎ·· ‰È¯Úˆ ‰"¯·
ÈÂ˘ ‰˘‰ ˘‡¯· ‰È¯Úˆ„ È‡‰
Â˙Â‡ ÔÈ¯ÈÎÓ ÔÈ‡ Ì‡ ˜¯Ù· ‡Â‰

כה.) ˘ÌÈ(דף Â‡· „ÂÚÂ Ô˙„
ÂÏ ÁÏ˘ ÂÓÊ· Â‰ÂÈ‡¯ Â¯Ó‡Â
‡·˙˘ ÍÈÏÚ È‡ ¯ÊÂ‚ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯
ÌÂÈ· ÍÈ˙ÂÚÓ·Â ÍÏ˜Ó· ÈÏˆ‡
ÍÂ·˘Á· ˙ÂÈ‰Ï ÏÁ˘ ÌÈ¯ÂÙÎ‰
ÈÏÂÒÙ ÏÎ ˜¯Ù· („ÂÚ) ˙Â¯ÂÎ··Â

ÌÈ˘„˜ÂÓ‰(.לו ÚÓ˘‰(דף Â˘¯ÈÙ
Ú˘Â‰È '¯Ï Ú¯È‡˘ [„Á‡] (¯Á‡)
ÈÓ˜ ‰ÈÏ ÛÈÒÎ„ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ ÌÚ
ÌÈ·¯· ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Â„ÈÓÚ‰Â Ô·¯
ÌÚ‰ ÏÎ ·Ï· ‰‡˜ ‰ÒÎ˘ „Ú
ÔÓ‚¯Â˙Ó‰˙‡ Â˜˙È˘Â Ì˘Ï ÂÈ‰˘
‰˘ÚÓ‰ ÂÊ Ï˘ ‡Ò¯È‚‰ ‡È‰ ÂÊÂ
‰ÈÏ ‡Ó¯ ‡¯ÎÂ· ‰ÈÏ ‰Â‰ ˜Â„ˆ '¯
‰·¯Ú Ï˘ ÔÈ¯ˆ ÈÏÒ· È¯Ú˘

È‡ ÏÈÎ‡„ È„‰· ‰ÙÂÏ˜ÚÊ·
‡Ï‰Â ‰ÈÏ ¯Ó‡ Â‡Ï ‰ÈÏ ¯Ó‡ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ ÈÙÏ ‡· ÔÈ‰ ‰ÈÏ ¯Ó‡ ¯·ÁÏ ¯Â· ÔÈ· Â˜ÏÁ ÌÂÏÎ ‰ÈÏ ¯Ó‡ Ú˘Â‰È '¯„ ‰ÈÓ˜Ï ‡˙‡ ‰È˙ÂÙÈ˘
¯·ÁÏ ¯Â· ÔÈ· Â˜ÏÁ ÌÂÏÎ Ï‡˘Â Ï‡Â˘‰ „ÓÚ ÂÒÎ˘ ÔÂÈÎ ˘¯„Ó‰ ˙È·Ï ÔÈÒÈ¯˙ ÈÏÚ· ÂÒÎÈ˘ „Ú Ô˙Ó‰ ÂÏ ¯Ó‡ ÔÈ‰ ÈÏ ¯Ó‡ Ú˘Â‰È '¯
ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Ú˘Â‰È '¯ „ÓÚ Í· Â„ÈÚÈÂ ÍÈÏ‚¯ ÏÚ „ÂÓÚ ÂÏ ¯Ó‡ ÔÈ‰ ÈÏ Â¯Ó‡ ÍÓ˘Ó ‡Ï‰Â Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ ÂÏ ¯Ó‡ Â‡Ï Ú˘Â‰È '¯ ÂÏ ¯Ó‡
˙‡ ˘ÈÁÎ‰Ï ÏÂÎÈ ÈÁ Í‡È‰ ÈÁ ‡Â‰Â ÈÁ È‡˘ ÂÈ˘ÎÚ ˙Ó‰] (ÈÁ‰) ˙‡ ˘ÈÁÎ‰Ï ÈÁ‰ ÏÂÎÈ [˙Ó] (ÈÁ) ‡Â‰Â [ÈÁ] (˙Ó) È‡ ÈÏÓÏ‡ ¯Ó‡Â

:„ÓÚ‰ ÔÓ‚¯Â˙‰ ˙ÈÙˆÂÁÏ Â¯Ó‡Â ÌÚ‰ ÏÎ ÂÈ¯˘ „Ú „ÓÂÚ Ú˘Â‰È '¯Â ˘¯Â„Â ·˘ÂÈ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ ‰È‰ [ÈÁ‰È˜Â‰ÈÏ ˙ÈÏ ‡·È˜Ú '¯Ï
˜ÏÁ Ô‰Ï ˘È Ï‡¯˘È ÏÎ ˜¯Ù· ÔÈ¯„‰Ò· ‰˙È‡ .˙Â·‡ ˙ÂÎÊ(צו È˜Ú·‡(דף '¯ ÔÂÈ‡ Ô‡ÓÂ ÌÈÏ˘Â¯È· ‰¯Â˙ Â„ÓÏ ‡¯ÒÈÒ Ï˘ ÂÈ· È·Ó

ÔÈËÈ‚ ˙ÎÒÓ„ ÔÈ˜ÊÈ‰ 'Ù· ÈÓ ‰˙È‡Â(נז ˘È˜ÂÂÏ:(דף ‰ÓÎÁ‰ .¯ÙÂÒ‰ ‡¯ÊÚÏ È¯È˘Ú ‡Â‰Â ¯È˘ÚÂ ÌÎÁ ‡Â‰˘ ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ '¯Ï
˙ÎÒÓ· ¯ÂÓ‡‰ ‰˘ÚÓ‰ ‰˙Â‡· ÂÎÂ˙· ÈÂ¯˘ ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ '¯˘ ÌÂ˙È ¯Â„ ÔÈ‡ Ú˘Â‰È '¯ ¯Ó‡ Í‡È‰ ‰‡¯˙ ‡Ï‰ ‰ÚÂ„ÈÂ ‡È‰ ‰ÈÂÏ‚

'‡ ˜¯Ù· ‰‚È‚Á(ג ·‰Ó‰](דף ‰Ó· Ï"ˆ] (‰˘‡ ‰Ó·) ˜¯Ù· 'ÈÒ¯‚ ¯·Î ÈÓ ÂÏ˘ ¯˘ÂÚ‰Â(נד דף ¯'(שבת ¯˘ÚÓ ‰Â‰ ÈÏ‚Ú ÈÙÏ‡ ·"È
ÏÎ ‰È¯„ÚÓ ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡˘„˜Ó ˘È‡‰ ˜¯Ù· ÔÈ˘Â„˜ 'ÒÓ·Â מט)˘˙‡ ÌÂÒ¯Á(דף Ô· ¯ÊÚÏ‡ '¯Î ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ ¯È˘Ú È‡˘ ˙Ó ÏÚ

‰ˆÓ ˙Â‡· ˙ÂÁÓ‰ ÏÎ ˜¯Ù· ˙ÂÁÓ· ‰˙È‡ ÈÓ ¯ÙÂÒ‰ ‡¯ÊÚÏ ÂÒÂÁÈÈÂ ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ '¯ÎÂ(נג (¯·(דף ‡„È¯Ù '¯Ï Ô·¯ ‰ÈÏ Â¯Ó‡
‡·¯ÚÓ È·„ ÔÈ˜¯ÈÙ„ ‡¯Ó‚·Â ‡··‡ È‡˜ ‡¯ÊÚÏ È¯È˘Ú ‡Â‰„ ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ '¯Ï È¯È˘Ú ‡Â‰„ ÒÏÂË·‡ ·¯„ ‰È¯· [‡¯ÊÚ '¯] (‡¯ÈÂÚ
Â˘‡¯ ÏÎ ‡ÏÓ˙Â ‰˘ Ê"È Ô· ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ '¯ ˙‡ ÂÈÓÂ ÂÎÏ‰ ÔÈÒ¯‚ [‡"‰ „"Ù ˙ÈÚ˙· Ï"ˆ] („ÈÓ˙ ˜¯Ù· ÌÈÁÒÙ·) Ì‚Â [Á ‰ÎÏ‰]
ÂÈ˙Â·‡ ÂÏ ÂÎÊ˘ Ì„‡ È¯˘‡ ÈÓÓ ¯˙ÂÈ ÌÈÏÂ„‚ Ô· ‡Â‰˘ ‡Ï‡ ÈÓÓ ¯˙ÂÈ ‰¯Â˙ Ô· ‡Â‰˘ ‡Ï ¯ÓÂ‡Â ¯ÚËˆÓÂ ·˘ÂÈ ‡·È˜Ú '¯ ‰È‰Â ‰·È˘

:‡¯ÊÚÏ È¯È˘Ú ‰È‰˘ ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ '¯ Ï˘ Â˙„È˙È ‰˙È‰ ‰ÓÂ ‰· ˙ÂÏ˙‰Ï „˙È ÂÏ ˘È˘ Ì„‡ È¯˘‡
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ברכות דף כז יום חמישי ד' שבט תש"פ 

הגמרא מוכיחה ש'עד ועד בכלל' שהרי רבי יהודה אומר שסוף זמן מנחה הוא עד פלג 
המנחה, ואם כונתו 'כולל' פלג המנחה ]שגם בפלג המנחה עד הערב הוא זמן תפילת 

מנחה - עד ועד בכלל[, אם כן, היינו רבנן, שלשניהם זמן מנחה מסתיים בערב.

אלא מאי – מה צריך לומר, עד ולא עד בכלל, ]ולפי זה המשנה מבוארת, שלרבי יהודה 
מפלג המנחה עד הערב כבר אינו זמן תפילת מנחה, ולרבנן זמן תפילת מנחה הוא עד 

הערב[.

הוכחה שעד ועד בכלל: רבי יהודה אומר שזמן מוסף הוא עד שבע שעות, ואם 'לא עד בכלל', 
]ובשעה השביעית אינו זמן מוסף[ כיצד אומר רבי יהודה שיש זמן שאפשר להתפלל בו גם מנחה 

וגם מוסף, הרי זמן מנחה בשעה השביעית ואז כבר אינו זמן מוסף
]לשון הסיפא[ אימא סיפא: ושל מוספין כל היום, רבי יהודה אומר עד שבע שעות.

]ברייתא שמבואר בה שיש זמן שאפשר להתפלל בו גם מוסף וגם מנחה:[ ותניא היו 
לפניו שתי תפלות, אחת של מוסף ואחת של מנחה, מתפלל של מנחה ואחר כך של מוסף, 
מנחה,  של  כך  ואחר  מוסף,  של  מתפלל  אומר:  יהודה  רבי  תדירה.  אינה  וזו  תדירה  שזו 
וזו אינה עוברת  שזו עוברת ]שלשיטת רבי יהודה זמן תפילת המוסף עד שבע שעות[ 

]שלתפילת מנחה יש עוד שהות שזמנה עד פלג המנחה[.

ועד בכלל,  – עד  זמן מוסף בסוף השעה השביעית  יהודה  לרבי  ]ביאור הראיה, אם 
אי אמרת בשלמא עד ועד  וגם מנחה[  הרי בשעה השביעית אפשר להתפלל גם מוסף 
בכלל, היינו דמשכחת להו שתי תפלות בהדי הדדי, שזמן מנחה מתחיל בחצי האחרון של 
השעה שביעית, ]שהרי מנחה גדולה משש שעות ומחצה ולמעלה[, וזמן מוסף עד סוף 

השעה השביעית.

]אבל אם לרבי יהודה השעה השביעית היא כבר לא זמן תפילת מוסף – עד ולא עד 
בכלל, אין זמן שאפשר להתפלל בו גם מוסף וגם מנחה, שבשעה השביעית שבה מתחיל 
זמן מנחה, כבר מסתיים זמן מוסף:[ אלא אי אמרת עד ולא עד בכלל, היכי משכחת להו 

שתי תפלות בהדי הדדי, כיון דאתיא לה של מנחה אזלא לה של מוספין.

קושיא: לפי הוכחה זו, שעד ולא עד בכלל, כיצד ניישב את תחילת המשנה
אלא מאי – מה צריך לומר, עד ועד בכלל, ובזה מבואר כיצד יתכן בשיטת רבי יהודה 
קשיא רישא, מאי איכא  כן,  וגם מוסף. אם  זמן שאפשר גם להתפלל בו מנחה  בסיפא, 
בין רבי יהודה לרבנן, שאם תאמר 'עד ועד בכלל' נמצא שמה שרבי יהודה אומר שזמן 
מנחה הוא עד פלג המנחה, הוא כולל גם את פלג המנחה עד הערב, וזו הרי דעת רבנן.

יישוב המשנה: רבי יהודה אומר 'עד פלג המנחה', ועד ועד בכלל, אלא שכונתו לחצי הראשון של 
פלג המנחה שהוא שעה ורבע לפני הערב, ועל זה חולקים רבנן ואומרים שזמן מנחה הוא עד הערב
מבארת הגמרא: מי סברת דהאי פלג מנחה שאמר רבי יהודה, פלג אחרונה קאמר ]החצי 
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השני של פלג מנחה קטנה[, פלג ראשונה קאמר ]החצי הראשון של פלג מנחה קטנה[, 
שזמן  נמצא  בכלל,  ועד  המנחה,  פלג  של  הראשון  החלק  עד  הוא  מנחה  זמן  זה  ולפי 
רבנן  ולפי  לפני הערב,  ורבע  זמן החלק הראשון, שהוא עד שעה  סוף  הוא עד  מנחה 

הזמן הוא עד הערב.

]יישוב לשון הברייתא לפי זה:[ והכי קאמר - אף על גב שהתנא בברייתא ]שהובאה 
לעיל[ אומר 'איזו פלג מנחה מאחת עשרה שעות חסר רביע', ומשמע שלדעת רבי יהודה 
זמן תפילת המנחה הוא עד סוף החלק השני של הפלג, אין זאת הכונה, אלא כך כוונת 
התנא לומר: אימת נפיק ]מתי יוצא ומסתיים[ פלג ראשונה, ועייל ]ונכנס ומתחיל[ פלג 
אחרונה, מכי נפקי ]כאשר יוצאת השעה[ אחת עשרה שעות חסר רביע ]שהוא שעה ורבע 

לפני השקיעה[ ואז מסתיים זמן תפילת המנחה.

ראיה נוספת ש'עד ועד בכלל', וגם בשעה הרביעית הוא זמן תפילת שחרית

אמר רב נחמן: אף אנן נמי תנינא, גם אנחנו שנינו משנה, שמשמע שם שלדעת רבי 
זמן ק"ש הוא עד ארבע שעות, כולל השעה הרביעית. שהרי המשנה בעדויות  יהודה 

אומרת: רבי יהודה בן בבא העיד חמשה דברים:

א( שממאנין את הקטנה ]קטנה שאביה מת, אין לה קדושין מהתורה, שקטנה אינה בת 
דעת, והאם אינה יכולה לקדש את בתה מהתורה, ורבנן תיקנו לה קדושין, ותיקנו שאם 
מיאנה לאחר זמן ואמרה אי אפשי בו, יוצאת ומותרת לכל אדם בלא גט, והעיד רבי 
יהודה בן בבא שפעמים שמצוה על בית דין ללמדה שתמאן בו, כמבואר במסכת יבמות[.

ב( ושמשיאין את האשה על פי עד אחד - שאמר לה מת בעלך במדינת הים.

ג( ועל תרנגול שנסקל בירושלים על שהרג את הנפש, כמשפט שור שנגח את האדם, 
דכתיב 'השור יסקל', ויש לימוד שדין זה הוא בכל בהמה חיה ועוף, ולאו דוקא בשור.

ד( ועל יין בן ארבעים יום שנתנסך על גבי המזבח, שכיון שעברו עליו ארבעים יום, כבר 
אינו 'מיץ ענבים' אלא יין, וראוי לניסוך, שכבר נקרא 'נסך שכר' )במדבר כח(.

ה( ועל תמיד של שחר שקרב בארבע שעות, והוא כדעת רבי יהודה שזמן שחרית עד 
ארבע שעות ולא עד חצות, ומבואר שגם בשעה הרביעית הוא זמן שחרית.

שמע מינה עד ועד בכלל, שמע מינה.

הלכה כרבי יהודה שזמן תפילת שחרית עד ארבע שעות

אמר רב כהנא: הלכה כרבי יהודה, שאין תמיד של שחר קרב לאחר ארבע שעות, והוא 
הדין לתפלה שזמנה עד ד' שעות, הואיל ותנן בבחירתא ]מסכת עדויות נקראת בחירתא, 

שהלכה כאותם עדויות, ובמסכת זו כתוב[ כוותיה ]כדעת רבי יהודה[.

· · ·

בברייתא משמע שלדעת רבי יהודה עד ארבע שעות ]ועד בכלל[ הוא בוקר

שנינו בברייתא, שרבי יהודה בן בבא העיד על כמה דברים, ועל תמיד של שחר שקרב 
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בארבע שעות, וזו דעת רבי יהודה, שעד השעה הרביעית ]כולל השעה הרביעית, כמבואר 
לעיל שעד ועד בכלל[, הוא נקרא בוקר, וזמן התמיד של שחר בבקר כמפורש בפסוק.

שאלה: את ה'מן' לקטו בבוקר, ובשעה הרביעית כבר לא לקטו את המן, הרי ששעה רביעית אינה 
בכלל בוקר. מי הוא התנא שסובר ששעה רביעית אינה בכלל בוקר

מאן תנא להא דתנן ]מי הוא התנא ששונה[ שמה שנאמר על ה'מן' שירד לבני ישראל 
במדבר 'וחם השמש ונמס', הכונה היא שבארבע שעות שהוא הזמן הנקרא 'וחם השמש' 

אז המן נמס.

ש'וחם  אומר  אתה  שישית:[  בשעה  הוא  השמש'  ש'וחם  מבארים  אין  מדוע  ]בירור, 
השמש' הוא בארבע שעות, או אינו אלא בשש שעות, שהרי בשעה שישית הוא יותר חם 

משעה שישית.

אומר  כשהוא  השמש':[  'וחם  ולא  היום',  'כחום  שישית  לשעה  קורא  הפסוק  ]ביאור, 
כחום היום', הרי שש שעות אמור, בפסוק השעה  'והוא יושב פתח האוהל  במקום אחר 
השישית נקראת 'כחום היום', שבשעה שישית כל המקומות חמים, וממילא ודאי ש'וחם 

השמש' אינו שעה שישית,

בכל  חם  לא  רביעית,  שבשעה  שעות,  בארבע  ונמס',  השמש  'וחם  מקיים  אני  מה  הא 
כיצד  בהמשך  ותבאר  תוסיף  שהגמרא  ]כפי  חם  שמש,  שיש  במקום  אלא  המקומות, 

לומדים מ'וחם השמש' שהוא שעה שעה רביעית[.

מוכח  לקטוהו,  לא  כבר  רביעית  בשעה  ואם  בבוקר,  שלקטוהו  כתוב  המן  על  והנה 
ששעה רביעית כבר אינה בוקר.

]מי הוא התנא שאומר שבשעה הרביעית כבר אינו בוקר:[ מני, לא רבי יהודה ולא רבנן, 
אי רבי יהודה, הרי הוא אומר שעד ארבע שעות נמי צפרא הוא, שהרי הוא אומר שקרבן 
תמיד קרב בשעה רביעית ]ועד ועד בכלל[ וקרבן תמיד הרי הקריבוהו בבוקר כמפורש 
בפסוק. אי רבנן, עד חצות נמי צפרא הוא, שהרי הם סוברים שזמן הקרבת התמיד הוא 

עד חצות, שעד אז הוא בכלל בוקר.

תשובה: אפשר לומר שדעה זו היא דעת רבי יהודה ואפשר לומר שהיא דרבנן
אי בעית אימא רבי יהודה, אי בעית אימא רבנן.

]אפשר לומר שזו דעת רבנן:[ אי בעית אימא ברייתא זו היא דעת רבנן. ואף שלשיטתם 
בבקר  'וילקטו אותו  אמר קרא הפסוק אומר על המן:  עד חצות הוא בוקר, מכל מקום 
נקרא  הראשון  והחלק  חלקים,  לשני  הבוקר  את  מחלקים  בקרים,  לשני  חלקהו  בבקר', 
'בבקר בבקר' ]-הבוקר, החלק הראשון של הבוקר[, שלא היו לוקטים אלא בשלש שעות 

ראשונות, ולכן בשעה הרביעית, המן כבר נמס ולא לקטוהו.

]אפשר לומר שזו דעת רבי יהודה:[ ואי בעית אימא ברייתא זו היא דעת רבי יהודה. ואף 
שלשיטתו בשעה הרביעית הוא עדיין בוקר, מכל מקום האי 'בקר' יתירא, נאמר בפסוק 
פעמיים 'בבקר', ו'הבוקר' המיותר שנאמר, מלמד להקדים לו שעה אחת, שלא לקטו את 

המן בשעה הרביעית ]אף שהוא עדיין בוקר[.
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ביאור כיצד משמע בלשון 'וחם השמש' שהוא בארבע שעות
דכולא עלמא מיהא, 'וחם השמש ונמס' הוא בארבע שעות, מאי משמע?

אמר רבי אחא בר יעקב: אמר קרא 'וחם השמש ונמס', איזו היא שעה שהשמש חם והצל 
צונן ]במקום שיש שמש, חם. ובמקום שיש צל, צונן[, הוי אומר בארבע שעות, ]ואין זה 

קודם ארבע שעות, שקודם ארבע שעות, אף במקום שיש שמש, צונן[.

· · ·
שנינו במשנה תפלת המנחה עד הערב וכו', רבי יהודה אומר עד פלג המנחה.

הכרעת ההלכה בסוף זמן תפילת מנחה ותחילת זמן ערבית
אמר ליה רב חסדא לרב יצחק: התם ]שם[, לגבי סוף זמן תפילת שחרית, אמר רב כהנא 
הלכה כרבי יהודה שזמנה עד ארבע שעות, הואיל ותנן בבחירתא כוותיה ]הואיל ושנינו 
במסכת עדויות כדעת רבי יהודה[, הכא ]לגבי סוף זמן תפילת מנחה[ מאי ]כדעת מי 

ההלכה[?

אישתיק, ולא אמר ליה ולא מידי ]רב יצחק שתק ולא אמר דבר לרב חסדא[.

הוכחה מהנהגת רב שהלכה כרבי יהודה
אמר רב חסדא: נחזי אנן ]נראה אנחנו[, מדרב מצלי ]מכך שרב התפלל תפילת ערבית[ 
של שבת וקיבל עליו שבת בערב שבת מבעוד יום, שמע מינה הלכה כרבי יהודה, שזמן 

תפלת המנחה עד פלג המנחה, ומפלג המנחה הוא זמן תפלת ערבית.

הוכחה מהנהגת רב הונא ורבנן שאין הלכה כרב
אדרבה, מדרב הונא ורבנן לא הוו מצלו עד אורתא ]לא היו מתפללים עד הערב[, שמע 

מינה אין הלכה כרבי יהודה.

אין הכרעה בהלכה זו, ואפשר לנהוג למעשה או כחכמים או כרבי יהודה
השתא דלא אתמר הלכתא לא כמר ולא כמר ]עכשיו, שלא נאמר הלכה לא כדעה זו 
ולא כדעה זו[ דעבד כמר עבד, ודעבד כמר עבד ]מי שעשה כדעה זו, עשה. ומי שעשה 

כדעה זו, עשה[.

· · ·

מעשה ברב שהתפלל תפילת ערבית של שבת בערב שבת, ורב ירמיה התפלל מאחוריו
רב איקלע לבי גניבא – האמורא רב היה בבית של אדם שקראו לו גניבא, וצלי ]ורב 
התפלל[ תפילת ערבית של שבת בערב שבת, והוה מצלי ]והיה מתפלל[ רבי ירמיה בר 
אבא לאחוריה דרב ]מאחורי רב[, וסיים רב, ולא פסקיה לצלותיה דרבי ירמיה - ורב לא 
הפסיק בין רבי ירמיה ולכותל, כלומר, לא עבר לפניו כדי ללכת ולשבת במקומו, אלא 
עמד על עמדו, כיון שרב ירמיה היה עדיין באמצע תפילת שמונה עשרה, ואסור לפסוע 

ולעבור לפני אדם שמתפלל שמונה עשרה.
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שלשה דינים שאנו לומדים ממעשה זה

שמע מינה תלת.

שמע מינה, מתפלל אדם של שבת בערב שבת.

ושמע מינה, מתפלל תלמיד אחורי רבו.

ושמע מינה, אסור לעבור כנגד המתפללין.

ממעשה זה יש ראיה לדברי רבי יהושע בן לוי שאסור לעבור כנגד המתפלל

מסייע ליה לרבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי: אסור לעבור כנגד המתפללין.

קושיא: כיצד רבי אמי ורבי אסי עברו לפני המתפלל

איני ]האמנם[, והא רבי אמי ורבי אסי חלפי?

תירוץ: הם עברו מחוץ לד' אמותיו של המתפלל

רבי אמי ורבי אסי חוץ לארבע אמות הוא דחלפי.

שאלה: כיצד רבי ירמיה התפלל מאחורי רב שהיה רבו

מקשה הגמרא: ורבי ירמיה, היכי עביד הכי ]כיצד עשה כך, להתפלל מאחורי רב שהיה 
רבו[? והא אמר רב יהודה אמר רב: לעולם אל יתפלל אדם ]עמוד ב[ לא כנגד רבו ]אצל רבו, 

שמראה כאילו הם שוים[, ולא אחורי רבו ]שזה גם יוהרא[,

]ברייתא נוספת שאסור להתפלל מאחורי רבו:[ ותניא רבי אליעזר אומר: המתפלל אחורי 
רבו, והנותן שלום לרבו, כשאר כל אדם, שאומר לו 'שלום עליך', ולא אומר לו 'שלום 
והחולק על ישיבתו של רבו, והאומר  והמחזיר שלום לרבו ]כשאר כל אדם[,  עליך רבי', 

דבר שלא שמע מפי רבו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל.

תשובה: רב ירמיה היה תלמיד חבר של רב ולכן היה מותר לו להתפלל מאחורי רב

עונה הגמרא: שאני רבי ירמיה בר אבא, דתלמיד חבר הוה.

]ראיה שרבי ירמיה היה תלמיד חבר של רב, ממה ששאל אותו שאלה בלשון נוכח 
- באותו היום  והיינו דקאמר ליה רבי ירמיה בר אבא לרב, מי בדלת  ולא בגוף שלישי[ 
שהתפלל רב של שבת בערב שבת, אמר רבי ירמיה לרב: מי בדלת מן המלאכה, הואיל 

וקבלת עליך שבת בתפלתך.

אמר ליה רב: אין, בדילנא ]כן, בדלתי ממלאכה[.

מי בדיל מר, שמע מינה שרב  ולא אמר לו,  'מי בדלת',  ומכך שרב ירמיה אמר לרב 
ירמיה היה תלמיד חבר של רב.

· · ·
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וקשה  יום,  מבעוד  שבת  תפילת  כשהתפלל  ממלאכה  פרש  שהוא  מבואר  רב  בתשובת  שאלה: 
ממעשה שרבי לא פרש ממלאכה כשקיבל שבת מבעוד יום

שואלת הגמרא: ומי בדיל – וכי רב בדל ממלאכה, כאשר התפלל תפילת ערבית של 
שבת מבעוד יום?

והאמר רבי אבין, פעם אחת התפלל רבי של שבת בערב שבת, ונכנס למרחץ, ויצא, ושנה 
יום  מוכח שאם מתפללים ערבית של שבת מבעוד  ומכך  ועדיין לא חשכה,  לן פרקין, 

מותר לעשות מלאכה, שהרי בשבת אסור להכנס למרחץ.

תשובה: רבי לא עשה מלאכה כשקיבל שבת מבעוד יום
בית  להזיע מחום  נכנס  רבי לא רחץ במרחץ, אלא   – דנכנס להזיע  אמר רבא: ההוא 

המרחץ, וקודם גזירה הוה, לפני שגזרו על הזיעה.

שאלה: הרי אביי התיר לעשות מלאכה כשקיבל שבת מבעוד יום
שואלת הגמרא: איני ]האמנם[, והא ]והרי[ אביי שרא ליה ]התיר לו[ לרב דימי בר ליואי 

לכברויי סלי ]לעשן סלים בגפרית לאחר שהתפלל תפילת שבת מבעוד יום?

תשובה: אביי התיר באופן שהתפללו בטעות שחשבו שחשיכה,  אבל אם התפלל בכונה של שבת 
בערב שבת אסור לעשות מלאכה

מתרצת הגמרא: ההוא טעותא הואי ]מה שאביי התיר לרב דימי לעשות מלאכה לאחר 
יום, היה זה במקרה שלא קבל עליו תוספת שבת משעת תפלה  שקיבל שבת מבעוד 
מדעת, אלא יום המעונן היה ורב דימי חשב שחשכה ואחר כך הסתלקו העננים וראה 

שהוא יום[.

שאלה: מדברי רבי מבואר שאף אם קיבל שבת בטעות הרי זו קבלה
שואלת הגמרא: וטעותא מי הדרא ]וכי טעות חוזרת[ וקבלה בטעות מתבטלת ואינה 

קבלה:

והא אמר אבידן: פעם אחת נתקשרו שמים בעבים, כסבורים העם לומר חשכה הוא, ונכנסו 
לבית הכנסת והתפללו תפילת ערבית של מוצאי שבת בשבת,

ונתפזרו העבים, וזרחה החמה, ובאו ושאלו את רבי, ואמר הואיל והתפללו התפללו - ולא 
יום אפילו בטעות מועילה.  ולהתפלל משתחשך, שתפילה מבעוד  הצריכם רבי לחזור 
וכן גם לענין קבלת שבת בערב שבת מבעוד יום, שהוא תוספת שבת על ידי תפילה, 
אפילו אם התפלל מבעוד יום מחמת טעות, התפילה מועילה, והקבלה שעל ידי התפילה, 

לא מתבטלת.

תשובה: דברי רבי נאמרו על ציבור ולא על יחיד
ציבור  זה  היה  'אבידן'  – במקרה של  להו  שאני צבור דלא מטרחינן  מתרצת הגמרא: 
שלם שהתפלל, ואת הציבור לא מטריחים להתפלל פעם נוספת, אף אם תפילתם היתה 

מבעוד יום ]לאחר פלג המנחה[ בטעות.
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אבל באופן של רב דימי, היה זה טעות של יחיד, שרק הוא קיבל שבת בטעות, וקבלת 
יחיד שהיא מחמת טעות, מתבטלת.

· · ·

רב התפלל תפילת ערבית של שבת בערב שבת

אמר רבי חייא בר אבין: רב צלי של שבת בערב שבת.

רב יאשיה התפלל תפילת ערבית של מוצאי שבת בשבת

רבי יאשיה מצלי של מוצאי שבת בשבת.

ספק: המתפלל של שבת בערב שבת, האם יכול לומר קידוש על הכוס בערב שבת

רב צלי של שבת בערב שבת. אומר קדושה על הכוס, או אינו אומר קדושה על הכוס.

ראיה מדברי רב נחמן בשם שמואל שאומר קידוש על הכוס בערב שבת

תא שמע, דאמר רב נחמן אמר שמואל: מתפלל אדם של שבת בערב שבת, ואומר קדושה 
על הכוס. והלכתא כוותיה.

ספק: המתפלל תפילת ערבית של מוצאי שבת בשבת, האם יכול לומר הבדלה על הכוס בשבת

רבי יאשיה מצלי של מוצאי שבת בשבת. אומר הבדלה על הכוס, או אינו אומר הבדלה 
על הכוס.

ראיה מדברי רב יהודה בשם שמואל שאומר הבדלה בשבת

ואומר  בשבת,  מוצאי שבת  אדם של  אמר שמואל: מתפלל  יהודה  רב  דאמר  תא שמע, 
הבדלה על הכוס.

תפילת  זה,  'עמוד'  בצד  שהתפלל  יוסי  ברבי  ישמעאל  רבי  של  רב'  'מעשה  רב:  בשם  אמוראים 
ערבית של שבת בערב שבת

אמר רבי זירא, אמר רבי אסי, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, אמר רב: בצד עמוד זה, 
התפלל רבי ישמעאל ברבי יוסי, תפילה של שבת בערב שבת.

עולא: ה'מעשה רב' היה ברבי אלעזר ברבי יוסי שהתפלל בצד עץ דקל תפילת מוצאי שבת בשבת

כי אתא עולא אמר: בצד תמרה הוה, ולא בצד עמוד הוה.

ולא רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה, אלא רבי אלעזר ברבי יוסי הוה.

ולא של שבת בערב שבת הוה, אלא של מוצאי שבת בשבת הוה.

· · ·
שנינו במשנה תפלת הערב אין לה קבע.
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מה פירוש המשנה
מאי אין לה קבע?

אי אפשר לפרש שהכונה שזמן תפילת ערבית כל הלילה
אילימא ]אם תאמר שהפירוש הוא[ דאי בעי מצלי כוליה ליליא ]שאם רוצה יכול להתפלל 

תפילת ערבית כל הלילה[, ליתני ]שהתנא יאמר[ תפלת הערב כל הלילה.

פירוש המשנה הוא: תפילת ערבית אין קבע לחובתה שהיא תפילת רשות
אלא, מאי אין לה קבע, כמאן דאמר תפלת ערבית רשות.

]מחלוקת התנאים אם תפילת ערבית רשות או חובה:[ דאמר רב יהודה אמר שמואל: 
תפלת ערבית, רבן גמליאל אומר, חובה. רבי יהושע אומר, רשות.

מחלוקת אביי ורבא בהכרעת ההלכה במחלוקת זו
אמר אביי: הלכה כדברי האומר חובה. ורבא אמר: הלכה כדברי האומר רשות.

מעשה בענין 'תפילת ערבית' רשות או חובה
תנו רבנן, מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע, אמר לו התלמיד: תפלת ערבית. 

רשות או חובה.

אמר ליה רבי יהושע: רשות.

בא התלמיד לפני רבן גמליאל, אמר לו: תפלת ערבית רשות או חובה?

אמר לו רבן גמליאל: חובה.

אמר לו התלמיד: והלא רבי יהושע אמר לי רשות?

זה  את  זה  המנצחים  ]חכמים  תריסין  בעלי  שיכנסו  עד  המתן,  גמליאל:  רבן  לו  אמר 
בהלכה[ לבית המדרש, כלומר, תשאל שאלה זו בבית המדרש, במעמד החכמים.

כשנכנסו בעלי תריסין, עמד השואל ושאל, תפלת ערבית רשות או חובה.

אמר לו רבן גמליאל: חובה.

אמר להם רבן גמליאל לחכמים: כלום יש אדם שחולק בדבר זה?

אמר לו רבי יהושע: לאו.

אמר לו רבן גמליאל: והלא משמך אמרו לי רשות.

אמר לו רבן גמליאל: יהושע, עמוד על רגליך ויעידו בך, תאמר את שיטתך בעניין זה.

רבי יהושע מודה שאמר תפילת ערבית רשות
עמד רבי יהושע על רגליו ואמר: אלמלא אני חי והוא מת, יכול החי להכחיש את המת,

ועכשיו שאני חי והוא חי, היאך יכול החי להכחיש את החי, ועל כרחי אני צריך להודות 
שאמרתי שתפילת ערבית רשות.



גמרא ופירושה / ביאיתהדףהאש | 67

רבן גמליאל לא מניח לרבי יהושע לשבת

היה רבן גמליאל יושב ודורש, ורבי יהושע עומד על רגליו.

העם אומר לחוצפית התורגמן שיפסיק לתרגם ולומר לעם את דרשתו של רבן גמליאל, כיון שהוא 
מצער את רבי יהושע ואינו נותן לו לשבת

עד שרננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן ]שהיה עומד לפני רבן גמליאל ומשמיע 
לרבים את הדרשה מפי רבן גמליאל[ עמוד ]שתוק מלתרגם את דרשת רבן גמליאל[. 

ועמד ]ושתק[.

חכמים רוצים להעביר את רבן גמליאל מנשיאותו כיון שציער את רבי יהושע במקרה זה ובמקרים 
נוספים

אמרי, עד כמה נצעריה וניזיל,

בראש השנה אשתקד ]שנה שעברה[ צעריה ]כמבואר במסכת ראש השנה, שרבן גמליאל 
אמר לרבי יהושע 'גוזר אני עליך, שתבא אצלי במקלך ובמעותיך, ביום הכפורים שחל 

להיות בחשבונך'[.

בבכורות ]במסכת בכורות דף לו[, במעשה דרבי צדוק צעריה, כמבואר המעשה בגמרא שם.

הכא נמי צעריה ]כעת רבן גמליאל גם ציער את רבי יהושע[,

תא ונעבריה - בואו ונעביר אותו מן הנשיאות.

דיון החכמים את מי להעמיד לנשיא במקום רבן גמליאל

מאן נוקים ליה ]את מי נעמיד לנשיא במקום רבן גמליאל[.

בזה  ויהיה  הוא,  כיון שבעל מעשה  אפשר  אי  יהושע,  רבי[  את  ]נעמיד  לרבי  נוקמיה 
לרבן גמליאל יותר צער.

נוקמיה לרבי ]נעמיד את רבי[ עקיבא, דילמא עניש ליה ]שמא יעניש אותו רבן גמליאל[, 
דלית ליה ]שהרי אין לו לרבי עקיבא[ זכות אבות.

חכמים רוצים להעמיד את רבי אלעזר בן עזריה במקום רבן גמליאל

אלא נוקמיה לרבי ]נעמיד את רבי[ אלעזר בן עזריה דהוא חכם, והוא עשיר, והוא עשירי 
לעזרא.

ידע  הוא  קושיות,  גמליאל  רבן  לו  יקשה  ]שאם  ליה  ליה מפרק  הוא חכם, דאי מקשי 
לתרצם[.

והוא עשיר, דאי אית ליה לפלוחי לבי קיסר אף הוא אזל ופלח ]שאם יהיה צורך לתת 
מעות לבית הקיסר, גם הוא ילך ויתן[.

והוא עשירי לעזרא, דאית ליה ]שיש לו[ זכות אבות, ולא מצי עניש ליה ]ורבן גמליאל 
לא יוכל להעניש אותו[.



68 | ביאיתהדףהאש / גמרא ופירושה

חכמים שואלים את רבי אלעזר בן עזריה אם מוכן להיות נשיא
אתו ]באו[ ואמרו ליה לרבי אלעזר: ניחא ליה למר דליהוי ריש מתיבתא ]נוח לו לכבודו 

להיות ראש הישיבה[?

רבי אלעזר מתייעץ עם אשתו בענין קבלת הנשיאות
אמר להו רבי אלעזר בן עזריה: איזיל ואימליך באינשי ביתי ]אלך ואתייעץ עם בני ביתי[.

ביתו אם לקבל  בני  והתייעץ עם  עזריה,  בן  רבי אלעזר  ]הלך  ואמליך בדביתהו  אזל 
את הנשיאות[.

אמרה ליה אשתו:

�
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¯· ‡ÈÈÁ '¯ ¯Ó‡ È˘ ÔÎ˘Ó
Â˙‡Â ÔÓ „·Ï·Â ‡„‡
„Ú ÍÓÒÈÁ‡ Ô· ·‡ÈÏ‰‡

:‡¯ÙÈÒ„ ‰ÈÙÂÒ·˘ÂÈ ‰È‰
'Ó‚· .‡„Ò‡· Â‡ ‰ÈÙÒ·
‡È‰ ÈÒ¯‚ ‡·¯ÚÓ È·„
·È˙Î„ ˙Â„ÂÒÙ¯ ‡È‰ ‡„Ò‡

ב) ב הימים ÍÏ(דברי Ì‡È·Â
:ÂÙÈ ÌÈ ÏÚ ˙Â„ÂÒÙ¯³
Ï‡Á ÂÈ·¯

³
 Ï‡Á ÂÈ·¯( Í˘Ó‰)

ÔÂÈÎ ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È '¯ ¯Ó‡„
‰ÁÓ‰ ˙ÏÙ˙ ÔÓÊ ÚÈ‚‰˘
ÌÂÚËÈ˘ Ì„‡Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡
˙ÏÙ˙ ÏÏÙ˙È˘ Ì„Â˜ ÌÂÏÎ

.‰ÁÓ‰‡‰ ÈÎ ‰ÎÏ‰ ÔÈ‡
.Ï"·È¯„.['È˙Ó]'¯

‰˘ÂÚ‰ ¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡
Â˙ÏÙ˙ ÔÈ‡ Ú·˜ Â˙ÏÙ˙

.ÌÈÂÁ˙Ô·¯ ‰ÂÓ˜Â‡Â
‰¯ÓÂ‡ ÂÈ‡˘ ÏÎ ,Ú·˜ È‡Ó
ÔÏ ‡ÓÈ˜Â ,ÌÈÂÁ˙ ÔÂ˘Ï·
‰ÈÏÚ ‡ÈÓ„„ Ù"Ú‡Â .Â‰È˙ÂÎ
ÔÂ˘Ï· ÏÏÙ˙Ó Ì‡ ,ÈÂ‡˘ÓÎ
·È˙Î„Î ,‡ˆÈ ÌÈÂÁ˙
‰·¯„ ‡‰ .È"ÂÈ Ï‡ ÔÁ˙‡Â
[Â‰ÈÂÂ¯˙] È¯Ó‡„ ÛÒÂÈ '¯Â
ÂÈ‡˘ ÏÎ Ú·˜ ‡Â‰ È‡Ó
,Â˙ÏÙ˙· ¯·„ ˘„ÁÓ
‡¯ÈÊ '¯ 'ÈÙ‡ ‡‰„ ,‰È˙ÈÏ
‰Â‰ ,‡Â‰ ‰·¯ ‡¯·‚„
‡˙ÏÈÓ ˙È„ÁÏ ÈÙ˙ÒÓ
‰ÈÏ È˙‡ ‡ÓÏÈ„ ‰È˙ÂÏˆ·
.Â˙ÏÂÊ ÔÎ˘ ÏÎ ,‡Á¯ÂË
‡ÈÁ '¯Â ÈÈ·‡ È¯Ó‡„ ‡‰Â
‰˘Ú˘ ÈÓ ÏÎ„ ÔÂ·‡ ¯·
[ÏÏÙ˙‰Ï] Ú·˜ Â˙ÏÙ˙
ÔÈ‡ ‰ÓÁ ÈÓÂ„Ó„ Ì„Â˜
ÂÚÈÈ˙ÒÈ‡Â ,ÌÈÂÁ˙ Â˙ÏÙ˙
‰ÂˆÓ [¯Ó‡„] ÔÁÂÈ '¯„Ó
,‰ÓÁ ÈÓÂ„Ó„ ÌÚ ÏÏÙ˙‰Ï
‡¯˜ È‡‰Ó ‡¯ÈÊ '¯ ¯Ó‡Â
Á¯È ÈÙÏÂ ˘Ó˘ ÌÚ ÍÂ‡¯ÈÈ
‰ÏÚ ÈËÈÈÏ ‡‰ ,'Â‚Â ¯Â„
ÂÏ ‰Ù¯Ë ‡Ó˘ ‡·¯ÚÓ·
˜ÁÂ„‰ ÏÎ ¯ÓÂÏÎ ,‰Ú˘
ÈÓÂ„Ó„ ÌÚ ‰ÁÓ ˙ÏÙ˙
˙„¯ÂË ÂÏ ÔÓ„ÊÈ Ì‡ ‰ÓÁ

˘Â¯ÈÙ .ÛÈ„Ú ÈÙË ËÚÓÎ ÌÈ„˜‰Ï ÍÎÏÈ‰ ,‰ÏÙ˙‰ ÔÓ ÏË· ‡ˆÓÂ ˘Ó˘‰ Í˘Á ÏÏÙ˙È ‡ÏÂ ‰Ú˘¯Â·Ú‰ ˙˘¯Ù‰Ú˘· ¯Ó‡ ‡„ÒÁ '¯
Ì‰ÈÎ¯ˆ ÏÎ ÂÈ‰È ÍÈÏ‚ È¯·˘Ó Ì‰ÈÏÚ ˙¯·ÚÓÂ ‰¯·ÚÂ ÌÚÊ Ì‰ÈÏÚ ‡ÏÓ ‰˙‡˘ ‰¯·ÂÚ ‰˘‡Î ‰¯ˆ· Ì‰Â Í˙¯Â˙ ÏÚ Ï‡¯˘È Â¯·Ú˘

.ÍÈÙÏÈÓÏ˘Â¯È.ÍÈÙÏÓ Ï‡¯˘È ÍÓÚ ÈÎ¯ˆ Ú·Â˙Â ‰·È˙‰ ÈÙÏ ¯·ÂÚ ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘˘ ÔÓÊ ÏÎ [‡Ò‡] ('Ó‡) '¯ ÌÂ˘· ‡Á‡ '¯ :¯Ó‡Â
Â˜Ù˜Ù˙È˘ „Ú Ú¯ÎÈ˘ ÍÈ¯ˆ ÏÏÙ˙Ó‰ ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È '¯ ¯Ó‡ ÌÂÁ˙ '¯.‰¯„˘·˘ ˙ÂÈÏÂÁ ÏÎÔÏ ‡ÓÈ˜„ ,˜Â˜ÈÙ È˙ÏÂÊ ˜ÂÙ˜ÈÙ

Ì„‡ Ú¯ÂÎ˘ÎÂ .ÌÈ˙È·Ó ˙Á‡ ÏËÂÂ ˜Ù˜ÙÓ ,‰ÎÂÒ„ ‡Ó˜ ˜¯Ù· ÔÈÒ¯‚„Î ‰ÁÈ˙Ù ˜ÂÙ˜ÙÂ ,ÔÂÏÁ‰ ˜˜Ù ÔÈÒ¯‚„Î ‰ÓÈ˙Ò ˜Â˜ÈÙ
˙ÂÁ˙Ù˙Ó ÈÎ ˙Â‡¯Â ˙ÂÈÏÂÁ‰ ˙ÂÁ˙Ù˙Ó Â˙ÓÂ˜ ÛÙÂÎÂ.ÂÈ˙ÂÚ·ˆ‡È¯˘˜ ¯·„Ï ‡Ó‚Â„Â ,ÌÈÙ·Ó˙ÂÓ˙˙ÒÓÂ ÂÈ¯ÂÁ‡ÓıÂÁ·Ó˙ÂÈÏÂÁ‰

„Ú ¯Ó‡ ‡ÏÂÚ.Â·Ï „‚Î ¯ÒÈ‡ ‰‡¯È˘ÍÂ˙· Â¯Â·ÈË ÏÙ˜˙Ó ÂÓˆÚ Ì„‡ ÛÙÂÎ˘Î˘ ¯ÓÂ‡˘ ÈÓ ˘È .Â·Ï „‚Î ¯ÒÈ‡ ‰‡¯È˘ „Ú 'ÈÙ

‡Â‰Â ,ÒÂÁÒ‰ ‰‡¯Â ÂÈÚÓ
È‰Ï˘·˘ ˘Ù ¯ÂÙˆ ‡¯˜‰
[ËÏÂ· Â˙ÈÚˆÓ‡·] ‰ÊÁ‰
ÈÓ ˘ÈÂ .¯ÒÈ‡ ¯ÂÚÈ˘Î ‡Â‰Â
Â˙ÓÂ˜ ÛÂÎÈ˘ „Ú ¯ÓÂ‡˘
ı¯‡· ÏËÂÓ ¯ÒÈ‡ ‰‡¯ÈÂ
¯ÒÈ‡‰˘ ÈÙÓ ,Â·Ï „‚Î
ÁÂ˘È ‡Ï Ì‡Â ,ÔË˜ Ú·ËÓ
ı¯‡· ÂËÈ·Ó ÂÈ‡ [ÔÈÈÚÈÂ]
ÏËÂÓÂ ÔÂÂÎÓ ‡Â‰˘ ˙Ú·

.Â·Ï „‚Î‡ÈÂÁ '¯¯ÓÂ‡
.'ÂÎÂ Â˘‡¯ ÚÚ˘ ÔÂÈÎ
Â˘‡¯· ÔÈÎ¯‰˘ ,'ÈÙ
.ÂÈ„ ,Ú¯ÂÎÎ ‰‡¯˙ÓÂ
Â‰ÈÓ .‰È˙ÂÂÎ ÔÏ ‡ÓÈÈ˜Â
ÈÙË ‡·ÂË Ú¯ÎÂ Á¯Ë„ Ô‡Ó
Ú¯Î ÈÎ ˙˘˘ '¯ ‡‰„ ,ÛÈ„Ú
Í¯ ‡Â‰˘ ,‡¯ÊÁÎ Ú¯Î
ÛÈ˜Ê ÛÈ˜Ê ÈÎÂ ,‰·¯‰ ÛÙÎÂ
˘‡¯‰ Û˜ÂÊ˘] ‡ÈÂÁÎ

.[‰ÏÁ˙ÎÏ.ÂÈÙ ¯ÈÊÁÈ'ÈÙ
.‰ÏÙ˙‰ ÌÂ˜Ó „‚Î‰È‰

·˘ÂÈ.‡„Ò‡· Â‡ ‰ÈÙÒ·
·È˙Î„Î ˙Â„ÂÒÙ¯ ‡„Ò‡ 'ÈÙ
.ÂÙÈ ÌÈ ÏÚ ˙Â„ÂÒÙ¯

ÈÓÏ˘Â¯È‡È‰ ‡„Ò‡ ‡È‰ :
'ÈÙ .˙Â„ÂÒÙ¯ ‡È‰ ‡È¯˜Ò‡
ÔÏÂÎ ˙Â¯Â˘˜ ˙Â·¯ ˙Â¯Â˜
Ï‡ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ï‡ ˙Á‡
˙Â¯‰· Ô‰· ÔÈÎÏÂ‰Â ,˙Á‡

.‡ÏÎ‰ ˙È·· ÌÈ‡ÂÏÎ‰ ÈÏ‚¯· ÔÈÂ˙‰ ÌÈÏ·Î Ì‰˘ ‡„Ò‡· Â‡ .‰Ë˜‰ ‰ÈÙÒ· ÔÈÎÏÂ‰˘ ÂÓÎ ÌÂ˜ÓÏ ÌÂ˜ÓÓÔÂÚÓ˘ ÔÈ˜˙‰ Á"È
'ÂÎÂ ÈÏÂ˜Ù‰ÈÙÎ „Á‡ ÏÎ ‡Ï‡ ,ÏÎÏ ÚÂ„È ¯„Ò ‡Ï· ˙ÂÈÚˆÓ‡‰Â ˙ÂÂ¯Á‡ ˘Ï˘Â ˙ÂÂ˘‡¯ ˘Ï˘ ÔÈÏÏÙ˙Ó ÂÈ‰ ‰ÏÁ˙· ,˘Â¯ÈÙ .

ÔÈÏÏÙ˙Ó Â‡˘ ¯„Ò‰ ÏÚ ˙ÂÎ¯· Á"È ¯È„Ò‰Â ,‰·È· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ ÈÙÏ ‰·˙‰ ÈÙÏ „¯ÈÂ ÈÏÂ˜Ù‰ ÔÂÚÓ˘ ‡·„ ÔÂÈÎÂ ,Â·¯Ó ÚÓ˘˘ ‰Ó
˙¯ÂÒÓ Â„È· ‰˙È‰ ‡Ï ÌÈÈÓ‰ ˙Î¯· Ï·‡ .„Á‡ ¯„Ò ÔÈÏÏÙ˙Ó ÏÎ‰ ˙ÂÈ‰Ï ÏÎÏ ÌÚ·˜Â Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ ÈÈÚ· ÌÈ¯·„‰ Â¯˘ÈÈ˙ ,ÂÈ˘ÎÚ
˙¯Á‡ ‰˘Ï .‰Ê‰ ÔÈÚ· ÔÈÏÏÙ˙Ó ˙ÂÈ‰Ï ÔÏÂÎ ¯Â·ˆ‰ ÂÏ·˜Â ,˙ÂÎ¯· Á"È ÂÏ‡ ÏÏÎ· ‰˜˙Â [ÔË˜‰] Ï‡ÂÓ˘ [„ÓÚ] „¯È .[Â·¯Ó]
ÈÙÏÓ Â‰Â¯È·Ú‰ ‡Ï ‰˜È˙ ‡Â‰˘ ÔÂÈÎÂ ,‰ÒÙÂË ÁÎ˘Â ÔÈÈÓ‰ ˙Î¯·· ÏÈÁ˙‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÓÈ‡ ÈÙÓÂ ,‰·È˙‰ ÈÙÏ ÔË˜‰ Ï‡ÂÓ˘ „¯È

.Â˙ÏÙ˙ ÌÈÏ˘‰Â ‰ÒÙÂËÓ ¯ÎÊ˘ „Ú ÂÈ˙Ó‰ ‡Ï‡ ,ÂÈ˙Á˙ ¯Á‡ Â„È¯Â‰Â ‰·È˙‰
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ברכות דף כח יום שישי ה' שבט תש"פ 

חכמים רצו להעביר את רבן גמליאל מהנשיאות ולמנות את רבי אלעזר בן עזריה 
במקומו, כששאלו את רבי אלעזר בן עזריה אם נוח לו לקבל את הנשיאות, אמר שילך 
להתייעץ עם אשתו. אמרה לו אשתו דלמא מעברין לך ]שמא יעבירו אותך, ויורידוך מן 

הנשיאות בשביל אחר[.

אמר לה: ]לשתמש אינש[ יומא חדא בכסא דמוקרא ולמחר ליתבר ]משל שאנשים אומרים: 
ישתמש אדם יום אחד בכוס זכוכית יקרה שיש לו, ויתכבד בה. ולמחר אם הכוס תשבר, 

תשבר[. כלומר ימנו אותי לנשיא, ואם יעבירו אותי אחר כך, יעבירו.

אמרה ליה אשתו: לית לך חיורתא ]אין לך שערות לבנות כזקן[, ונאה לדרשן להיות זקן.

בן שמונה  עזריה  בן  רבי אלעזר  היה  יום  ]באותו  יומא בר תמני סרי שני הוה  ההוא 
עשרה שנה[ אתרחיש ליה ניסא ואהדרו ליה תמני סרי דרי חיורתא ]אירע לו נס והתהפכו 

לו שמונה עשרה שורות לבנות כזקן[

]ע"פ מעשה נס זה מבואר מה שראב"ע אומר שהוא 'כבן שבעים שנה':[ היינו דקאמר 
רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן שבעים שנה, ולא בן שבעים שנה, שרק היה נראה כמו 

בן שבעים, אף שבאמת היה צעיר.

ביום שמינו את רבי אלעזר בן עזריה, נתנו לכל אחד להכנס לבית המדרש ]גם לתלמיד שאינו ראוי[
תנא, אותו היום סלקוהו לשומר הפתח, ונתנה להם רשות לתלמידים ליכנס, שהיה רבן 
יומא  ההוא  המדרש.  לבית  יכנס  לא  כברו  תוכו  שאין  תלמיד  כל  ואומר:  מכריז  גמליאל 

אתוספו כמה ספסלי ]באותו יום נוספו כמה ספסלים בבית המדרש[.

מחלוקת אם נוספו ארבע מאות ספסלים או שבע מאות
אמר רבי יוחנן: פליגי בה אבא יוסף בן דוסתאי, ורבנן.

חד אמר: אתוספו ארבע מאה ספסלי.

וחד אמר: שבע מאה ספסלי.

חלשה דעתו של רבן גמליאל
יום  באותו  המדרש  בבית  שנתוספו  כשראה  גמליאל,  דרבן  דעתיה  חלשא  קא  הוה 
יענש  שלא  דואג  והיה  מישראל,  תורה  מנעתי  ושלום  חס  דלמא  אמר:  רבים,  תלמידים 

במה שמנעם בימיו מלבא.

אחזו ליה בחלמיה ]הראו לרבן גמליאל בחלום[, חצבי חיורי דמליין קטמא ]כדים לבנים 
שמלאים אפר[ לרמז, שגם אלו שבאים לבית המדרש הם נראים לבנים ]צדיקים[ אבל 

באמת הם 'מלאים אפר' שבפנימיותם אינם ראויים.

ולא היא – ואין זה כך, ההיא ליתובי דעתיה הוא דאחזו ליה ]שלא הראו לו זאת בחלום, 
אלא כדי ליישב את דעתו[.
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ריבוי התורה שהיה באותו יום
תנא, מסכת עדיות בו ביום נשנית.

וכל היכא דאמרינן ]מקום שנאמר במשנה[ 'בו ביום', ההוא יומא הוה.

שרבו  שמתוך  פירשוה,  שלא  המדרש  בבית  בספק  תלויה  שהיתה  הלכה  היתה  ולא 
התלמידים בבית המדרש באותו יום, התרבה החידוד והפלפול.

גם רבן גמליאל בא לבית מדרש באותו יום
ואף רבן גמליאל לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת, דתנן, בו ביום, בא יהודה 

גר עמוני לפניהם בבית המדרש, אמר להם: מה אני לבא בקהל?

אמר לו רבן גמליאל: אסור אתה לבא בקהל.

אמר לו רבי יהושע: מותר אתה לבא בקהל.

אמר לו רבן גמליאל: והלא כבר נאמר 'לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה''.

יושבין, כבר עלה סנחריב מלך אשור  הן  ומואב במקומן  וכי עמון  יהושע:  רבי  לו  אמר 
כאביר  ואוריד  ועתידותיהם שוסתי  עמים  גבולות  'ואסיר  האומות, שנאמר  כל  את  ובלבל 
יושבים', וכל דפריש מרובא פריש, כיון שכל העמים התפזרו ונפרשו ממקומם, הרי הכלל 
הוא שכשאנו מסופקים על איסור שנפרש ממקומו מה דינו, הולכים אחרי הרוב, והרוב 

אינם עמונים.

אמר לו רבן גמליאל: והלא כבר נאמר. 'ואחרי כן אשיב את שבות בני עמון נאם ה'', וכבר 
שבו, וכיון שהעמונים נמצאים במקומם, הרי מי שהתגייר מעמון אסור הוא לבוא בקהל.

שבו,  לא  ועדיין  ישראל',  עמי  את שבות  'ושבתי  נאמר  כבר  והלא  יהושע:  רבי  לו  אמר 
וכשם שבני ישראל לא שבו, כך גם עמון לא שבו למקומם, וגר זה מותר לבוא בקהל, 

שדנים אותו לפי הרוב, והרוב אינם עמונים.

מיד התירוהו לבא בקהל.

רבן גמליאל הולך לפייס את רבי יהושע כיון שראה שפסקו הלכה כמותו בענין הגר העמוני
אמר רבן גמליאל: הואיל והכי הוה, איזיל ואפייסיה לרבי יהושע.

כי מטא לביתיה ]כאשר רבן גמליאל בא לביתו של רבי יהושע[, חזינהו לאשיתא דביתיה 
דמשחרן ]ראה את כותלי ביתו של רבי יהושע שהיו שחורות[.

אמר לו רבן גמליאל: מכותלי ביתך, אתה ניכר, שפחמי ]שעושה פחמים[ אתה.

אמר לו רבי יהושע: אוי לו לדור שאתה פרנסו, שאי אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים, 
במה הם מתפרנסים, ובמה הם נזונים.

אמר לו רבן גמליאל: נעניתי לך, ]דברתי כנגדך יותר מן הראוי[, מחול לי.

לא אשגח ביה רבי יהושע לא קיבל את בקשת רבן גמליאל למחול לו.

אמר לו רבן גמליאל: עשה בשביל כבוד אבא.
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פייס – רבי יהושע קיבל את הדברים, והתפייס.

הכובס הולך לבית מדרש להודיע שרבי יהושע התפייס
אמרו: מאן ניזיל, ולימא להו לרבנן.

אמר להו ההוא כובס: אנא אזילנא.

שלח להו רבי יהושע לבי מדרשא, שלח רבי יהושע את הכובס לבית המדרש שיאמר 
דברים אלו בשמו: מאן דלביש מדא ילבש מדא ]מי שרגיל ללבוש את המעיל ילבש, כלומר 
מי שרגיל בנשיאות יהיה נשיא, שרבן גמליאל יחזור ללבוש את המעיל ולהיות ה'נשיא'[.

ומאן דלא לביש מדא ]ומי שלא לובש את המעיל[, יימר ליה למאן דלביש מדא ]יאמר 
למי שלובש את המעיל[, שלח מדך ואנא אלבשיה ]שלח את המעיל ואני אלבישו[, כלומר 

אין ראוי שמי שאינו הנשיא ואינו 'לובש את המעיל' יקח את הנשיאות מהנשיא.

רבי עקיבא מבקש לסגור את הדלת
אמר להו רבי עקיבא לרבנן: טרוקו גלי ]תסגרו את הדלת[, דלא ליתו עבדי דרבן ]שלא 
יבואו עבדיו של רבן[ גמליאל, ולצערו לרבנן ]ויצערו את רבנן, בנסיון להחזיר את רבן 

גמליאל לנשיאות[.

רבי יהושע הולך בעצמו לומר שהוא התפייס ושיחזירו את רבן גמליאל לנשיאות
אמר רבי יהושע: מוטב דאיקום ואיזיל אנא לגבייהו ]עדיף שאני ילך בעצמי לחכמים 

לומר להם שהתפייסתי[.

אתא טרף אבבא ]בא רבי יהושע ודפק בשער[.

אמר להו רבי יהושע לחכמים, מזה בן מזה כהן שהוא מזה את מי האפר של פרה אדומה, 
והוא בן כהן, יזה הוא ראוי להזות. כלומר מי שהוא נשיא בן נשיא, ימשיך להיות נשיא.

לא מזה, ולא בן מזה, יאמר למזה בן מזה: מימיך מי  ושאינו ואין זה ראוי שמי שהוא 
חיים,  מים  טובים, שאינם  אינם  מזה  המים שאתה  כלומר   – ואפרך אפר מקלה  מערה, 
אלא סתם מים ממערה, והאפר שלך אינו אפר של פרה אדומה, אלא אפר סתם, אפר 

הקלוי בתנורים ובכירות.

רבי עקיבא מקבל את דברי רבי יהושע
אני  נתפייסת, כלום עשינו אלא בשביל כבודך, למחר  יהושע  לו רבי עקיבא: רבי  אמר 

ואתה נשכים לפתחו.

האופן שבו חכמים החזירו את רבן גמליאל לנשיאותו
אמרי, היכי נעביד, נעבריה – אם נעביר את רבי אלעזר בן עזריה מהנשיאות, הרי גמירי 

]למדנו[, מעלין בקדש ואין מורידין.

אם נדרוש מר חדא שבתא - שבת אחת רבן גמליאל ידרוש, ומר חדא שבתא - ושבת 
אחת רבי אלעזר בן עזריה ידרוש, אתי לקנאויי – יביא הדבר לידי קנאה, שרבן גמליאל 

שהיה נשיא שווה לרבי אלעזר בן עזריה.
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אלא, לדרוש רבן גמליאל תלתא שבתי ]שלש שבתות[, ורבי אלעזר בן עזריה חדא שבתא 
]שבת אחת[.

שבת של מי היתה, של רבי אלעזר בן עזריה היתה,  והיינו דאמר מר, וזה מה שכתוב: 
שהיו שבתות שרבן גמליאל דרש, והיו שבתות שרבי אלעזר בן עזריה דרש.

מי הוא התלמיד ששאל את השאלה אם תפילת ערבית רשות או חובה

ואותו תלמיד ששאל תפלת ערבית רשות או חובה, רבי שמעון בן יוחאי הוה.

· · ·
שנינו במשנה ושל מוספין כל היום.

אמר רבי יוחנן: ונקרא פושע מי שמאחר כל כך, להתפלל מוסף לאחר שבע שעות.

דעת תנא קמא: מי שצריך להתפלל מנחה ומוסף, מקדים את מנחה

מנחה  של  מתפלל  מוסף,  של  ואחת  מנחה  של  אחת  תפלות,  שתי  לפניו  היו  רבנן,  תנו 
]מאחר שהגיע זמנה, כדי להקדימה בתחלת זמנה, שלא יקרא פושע גם עליה[, ואחר כך 

מתפלל של מוסף, ]וזמן מוסף לרבנן כל היום[, שזו תדירה וזו אינה תדירה.

דעת רבי יהודה: מי שצריך להתפלל מנחה ומוסף, מקדים את מוסף

רבי יהודה אומר: מתפלל של מוסף ואחר כך מתפלל של מנחה, שזו מצוה עוברת ]שלרבי 
יהודה זמן מוסף עד שבע שעות[ וזו מצוה שאינה עוברת.

רבי יוחנן: הלכה כתנא קמא ולא כרבי יהודה

אמר רבי יוחנן: הלכה, מתפלל של מנחה, ואחר כך מתפלל של מוסף.

מעשה ברבי זירא שכשחלה וישב בפתח ביתו של רבי נתן בר טובי כדי לקום מלפני החכמים, אמר 
לו רבי נתן בר טובי את המאמר הנ"ל בשם רבי יוחנן שאין הלכה כרבי יהודה

ויתיב  אזיל  הוה  מלימודו[  חלש  היה  ]כאשר  מגירסיה  חליש  הוה  כי  זירא  רבי 
רבי נתן בר טובי, אמר כי חלפי רבנן  ויושב בפתח שבבית[  אפתחא דבי ]היה הולך 
אז איקום מקמייהו ואקבל אגרא ]כשהחכמים, תלמידי רבי נתן יעברו, אקום מפניהם 

ואקבל שכר[.

נפק אתא ]יצא ובא[ רבי נתן בר טובי. אמר ליה רבי זירא מאן אמר הלכה בי מדרשא 
]מי מבני הישיבה אמר בבית המדרש שהלכה כרבי יהודה[?

אמר ליה רבי נתן בר טובי: הכי ]כך[ אמר רבי יוחנן: אין הלכה כרבי יהודה דאמר מתפלל 
אדם של מוסף ואחר כך מתפלל של מנחה.

אמר ליה רבי זירא: רבי יוחנן אמרה?

אמר ליה רבי נתן בר טובי: אין.
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רבי זירא חוזר על מאמר זה ארבעים פעמים
תנא מיניה ארבעין זמנין ]שנה זאת ממנו ארבעים פעם[.

אמר ליה רבי נתן בר טובי: חדא היא לך, או חדת היא לך ]אחת היא לך, שלא למדת 
דבר משמו של רבי יוחנן אלא זו בלבד, לכך חביבה היא לך. או חדשה היא לך, שהיית 

סבור שאחד מן האחרים אמרה[?

אמר ליה רבי זירא: חדת היא לי, משום דמספקא לי ברבי יהושע בן לוי - סבור הייתי 
שרבי יהושע בן לוי אמרה.

· · ·
המתפלל תפילת מוסף לאחר שבע שעות

אמר רבי יהושע בן לוי: כל המתפלל תפלה של מוספין לאחר שבע שעות לרבי יהודה, 
עליו הכתוב אומר 'נוגי ממועד אספתי ממך היו', מחמת שהעבירו מועדי התפלות והחגים, 

יהיו נוגים ואסופים וכלים.

מאי משמע דהאי נוגי לישנא דתברא הוא ]לשון של שבר הוא[?

כדמתרגם רב יוסף: תברא אתי על שנאיהון דבית ישראל ]שבר יבוא על שונאיהם של 
בית ישראל, )הכונה לבני ישראל אלא שאין רוצים לומר זאת, שלא להוציא דבר רע([ 

על דאחרו זמני מועדיא דבירושלים ]על שאיחרו זמני המועד שבירושלים[.

המתפלל תפילת שחרית לאחר ד' שעות
אמר רבי אלעזר: כל המתפלל תפלה של שחרית לאחר ארבע שעות לרבי יהודה, עליו 

הכתוב אומר 'נוגי ממועד אספתי ממך היו'.

מאי משמע דהאי נוגי לישנא דצערא הוא? דכתיב 'דלפה נפשי מתוגה'

רב נחמן בר יצחק אמר מהכא: 'בתולותיה נוגות והיא מר לה',

· · ·
רב אויא היה חולה ולא בא לשיעור של רב יוסף

]עמוד ב[ רב אויא חלש ]חלה[ ולא אתא לפרקא דרב ]ולא בא לשיעור של רב[ יוסף, שהיה 

ראש הישיבה בפומבדיתא, והיה דורש בשבת קודם תפלת המוספין, ולאחר הדרשה היו 
הולכים לבית הכנסת ומתפללים תפלת המוספין.

למחר כי אתא ]כאשר בא[, בעא אביי לאנוחי דעתיה דרב ]רצה אביי להניח את דעתו 
של רב[ יוסף.

אמר ליה: מאי טעמא לא אתא מר לפרקא?

אמר ליה: דהוה חליש לבאי ולא מצינא ]שהיה חלש ליבי ולא יכלתי[.

]רב אויא לא טעם ובא לשיעור, כיון שעדיין לא התפלל מוסף וסבר שאסור לטעום לפני מוסף[
אמר ליה: אמאי לא טעמת מידי ואתית ]למה לא טעמת דבר מה ובאת[?
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אמר ליה: לא סבר לה מר להא דרב הונא, דאמר רב הונא אסור לו לאדם שיטעום כלום 
קודם שיתפלל תפלת המוספין.

]מדוע רב אויא לא התפלל מוסף ביחיד, כדי שיוכל לטעום ולבוא לשיעור[

דמוספין  לו לכבודו להתפלל תפילה[  ]היה  ליה למר לצלויי צלותא  ליה: איבעי  אמר 
ביחיד, ולטעום מידי ולמיתי ]ולטעום דבר מה ולבוא[.

אמר ליה: ולא סבר לה מר להא דאמר רבי יוחנן, אסור לו לאדם שיקדים תפלתו לתפלת 
הצבור.

אמר ליה: לאו אתמר עלה, אמר רבי אבא, בצבור שנו - אם הוא בבית הכנסת עם הצבור, 
לא יקדים להתפלל, אבל ליחיד בביתו מותר להקדים.

להלכה מותר לטעום קודם מוסף וקודם מנחה

ולית הלכתא לא כרב הונא ולא כרבי יהושע בן לוי.

כרב הונא, הא דאמרן שסובר שאסור לטעום לפני מוסף.

כרבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי כיון שהגיע זמן תפלת המנחה אסור לו לאדם 
שיטעום כלום קודם שיתפלל תפלת המנחה.

משנה

תפילת רבי נחוניא בן הקנה בכניסתו לבית המדרש וביציאתו

רבי נחוניא בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש, וביציאתו תפלה קצרה.

אמרו לו: מה מקום לתפלה זו – מה טיבה של תפילה זו?

נותן  אני  וביציאתי,  ידי.  על  תקלה  דבר  יארע  שלא  מתפלל,  אני  בכניסתי  להם:  אמר 
הודאה על חלקי.

גמרא

נוסח התפילה בכניסה לבית המדרש

תנו רבנן, בכניסתו מהו אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלהי שלא יארע דבר תקלה על ידי,

ולא אכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חברי - שלא אכשל, ושלא וישמחו חברי על כשלוני 
ואגרום להם שיענשו.

ולא אומר על טמא טהור, ולא על טהור טמא,

ולא יכשלו חברי בדבר הלכה, ואשמח בהם.
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נוסח התפילה ביציאה מבית המדרש
ולא  ה' אלהי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש,  ביציאתו מהו אומר: מודה אני לפניך 

שמת חלקי מיושבי קרנות - חנוונים, או עמי הארץ, שעוסקים בדברי שיחה.

שאני משכים והם משכימים, אני משכים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים.

אני עמל והם עמלים, אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר.

אני רץ והם רצים, אני רץ לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת.

· · ·
אורחות חיים שלימד רבי אליעזר כשחלה ונכנסו תלמידיו לבקרו

תנו רבנן, כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו.

אמרו לו רבינו: למדנו אורחות חיים, ונזכה בהן לחיי העולם הבא.

במקרא  תרגילום  לא   - ההגיון  מן  בניכם  ומנעו  חבריכם.  בכבוד  הזהרו  להם:  אמר 
בין  והושיבום  שהמקרא מושך את הלב ולא יעסקו גם בתורה שבעל פה.  מדאי,  יותר 
שתתפללו  כדי   - עומדים  אתם  מי  לפני  דעו  מתפללים  וכשאתם  חכמים.  תלמידי  ברכי 

הבא. העולם  לחיי  תזכו  כך  ובשביל  ובכוונה,  ביראה 

· · ·
בכייתו של רבי יוחנן בן זכאי כשחלה ונכנסו תלמידיו לבקרו

וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו, כיון שראה אותם התחיל לבכות.

אמרו לו תלמידיו: נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה?

אמר להם: אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכין אותי שהיום כאן ומחר בקבר, שאם 
כועס עלי אין כעסו כעס עולם, ואם אוסרני ]חובש אותי במאסר[ אין איסורו איסור 
יכול לפייסו בדברים  ואני  ]לעולם הבא[,  אין מיתתו מיתת עולם  ואם ממיתני  עולם, 
אותו  מוליכים  היו  אם  משפטו,  מאימת  בוכה,  הייתי  כן  פי  על  אף  בממון,  ולשחדו 

לדין לפניו.

ועכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם 
ולעולמי עולמים, שאם כועס עלי כעסו כעס עולם, ואם אוסרני איסורו איסור עולם, ואם 

ממיתני מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון,

ולא עוד, אלא שיש לפני שני דרכים אחת של גן עדן ואחת של גיהנם, ואיני יודע באיזו 
מוליכים אותי, ולא אבכה.

ברכת רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו
אמרו לו התלמידים: רבינו, ברכנו.

אמר להם רבי יוחנן בן זכאי: יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם.

אמרו לו תלמידיו: עד כאן? כלומר, ולא יותר ממורא בשר ודם.
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אמר להם רבי יוחנן בן זכאי: ולואי שיהא כמורא בשר ודם, שאם כן תחדלו מעבירות 
הרבה.

תדעו כשאדם עובר עבירה בסתר, ממורא הבריות, ויודע שהכל הוא גלוי להקדוש ברוך 
הוא, ואינו מניח בכך, ורק אומר, שלא יראני אדם.

דברי רבי יוחנן בן זכאי בשעת פטירתו

בשעת פטירתו אמר להם: פנו כלים מפני הטומאה - טומאת אהל המת בכל הבית.

והכינו כסא לחזקיהו מלך יהודה שבא אלי ללוותי.

משנה

אם מתפללים בכל יום שמונה עשרה או מעין שמונה עשרה

רבן גמליאל אומר: בכל יום ויום מתפלל אדם שמנה עשרה.

רבי יהושע אומר: מעין שמונה עשרה ]הגמרא תבאר, מהו נוסח 'מעין שמונה עשרה'[.

רבי עקיבא אומר: אם שגורה תפלתו בפיו, מתפלל שמונה עשרה. ואם לאו, מתפלל מעין 
שמונה עשרה.

העושה תפילתו קבע

רבי אליעזר אומר: העושה תפלתו קבע, אין תפלתו תחנונים. ]הגמרא תבאר מהו קבע[.

תפילה קצרה כשהולך במקום סכנה

רבי יהושע אומר: ההולך במקום סכנה מתפלל תפלה קצרה, ]נוסח תפילה קצרה:[ ואומר: 
הושע ה' את עמך את שארית ישראל בכל פרשת העבור יהיו צרכיהם לפניך, ברוך אתה 

ה' שומע תפלה.

אופן התפילה כשרוכב על חמור

היה רוכב על החמור, ירד ויתפלל.

ואם אינו יכול לירד - שאין לו מי שיאחז את חמורו, יחזיר את פניו לצד ירושלים.

ואם אינו יכול להחזיר את פניו, יכוין את לבו כנגד בית קדשי הקדשים.

אופן התפילה כשהוא בספינה

היה מהלך בספינה או באסדא ]רפסודה, עצים הקשורים זה עם זה הרבה יחד, ומשיטן 
בנהר ממקום למקום[, יכוין את לבו כנגד בית קדשי הקדשים.
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גמרא

כנגד מה תיקנו שמונה עשרה ברכות בשמונה עשרה

הני שמונה עשרה ברכות שבתפילת שמונה עשרה כנגד מי תיקנום?

דוד  שאמר  אזכרות  עשרה  שמונה  כנגד  נחמני:  בר  שמואל  דרבי  בריה  הלל  רבי  אמר 
ב'הבו לה' בני אלים'.

רב יוסף אמר: כנגד שמונה עשרה אזכרות שבקריאת שמע.

אמר רבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי: כנגד שמונה עשרה חוליות שבשדרה.

]אופן הכריעות בשמונה עשרה[

]דעה א:[ ואמר רבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי: המתפלל צריך שיכרע עד שיתפקקו 
]שיראו הקשרים[ של כל חוליות שבשדרה.

]דעה ב:[ עולא אמר: עד כדי שיראה איסר כנגד לבו, שמכריעתו נהיה בצדדי גופו שני 
קמטים, וכאיסר רוחב בשר באמצע בין הקמטים.

]דעה ג:[ רבי חנינא אמר: כיון שנענע ראשו שוב אינו צריך.

אמר רבא: והוא דמצער נפשיה, מה שמספיק בנענוע הראש, הוא רק אם ניכר שחפץ 
לכרוע, אלא שהוא מצטער לכרוע יותר, ומחזי כמאן דכרע ]ומנענע ראשו באופן שנראה 

כמו שהוא כורע[.

שאלה: בתפילה יש י"ט ברכות ולא י"ח ברכות?

הני תמני סרי ]וכי בתפילה יש רק שמונה עשרה ברכות[, הלא תשסרי הוויין ]תשע 
עשרה ברכות יש בתפילה[?

תשובה:

אמר רבי לוי: ברכת הצדוקים ביבנה תקנוה, לאחר זמן מרובה.

כנגד מה תיקנו ברכת 'ולמלשינים'

כנגד מי תקנוה?

אמר רבי לוי: לרבי הלל בריה דרבי שמואל בר נחמני ]שאמר שהברכות בשמונה עשרה 
כנגד אזכרות שבמזמור הבו לה' בני אלים[, תיקנו ברכה זו, כנגד: כנגד 'אל הכבוד הרעים' 

]ש'אל' הוא אזכרה[.

לרב יוסף ]שאמר שהברכות בשמונה עשרה הם כנגד אזכרות שבק"ש[, תיקנו ברכה 
זו, כנגד 'אחד' שבקריאת שמע ]שהוא גם כן כעין 'אזכרה'[.

לרבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי ]שאמר שהברכות בשמונה עשרה הם כנגד חוליות 
השדרה[, תיקנוה כנגד חוליא קטנה שבשדרה.
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תקנת ברכות הצדוקים
תנו רבנן, שמעון הפקולי ]מוכר פקולי צמר גפן[ הסדיר שמונה עשרה ברכות לפני רבן 

גמליאל על הסדר ביבנה.

אמר להם רבן גמליאל לחכמים: כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקים?

עמד שמואל הקטן ותקנה.

לשנה אחרת שכחה,

�
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‰·Â˘˙· Â¯ÈÊÁ‰Â ,˙Ú„‰
‰ˆÂ¯‰ È"‡· ,ÍÈÙÏ ‰ÓÏ˘
ÈÎ ÂÎÏÓ ÂÏ ÏÁÓ ,‰·Â˘˙·
‰·¯Ó‰ ÔÂÁ È"‡· ÂÚ˘Ù
ÔÚÓÏ ‰¯‰Ó ÂÏ‡Â‚ ,ÁÂÏÒÏ
,Ï‡¯˘È Ï‡Â‚ È"‡· ÍÓ˘
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Ô¯˜ ÁÈÓˆÓ È"‡· ÂÚÈ˘Â‰Â
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'Ê È¯‰ ‰ÏÙ˙ ÚÓÂ˘ È"‡·
Á"È È˙„ Ô‡Ó ,Á"È ÔÈÚÓ
·¯Ï ‰ÈÏ ÚÈÈÒÓ Á"È ÔÈÚÓ
ÏÎ ÔÈÚÓ ‰ÓÈ˙Á ¯Ó‡„
Â˘¯ÈÙ ¯˘‡Î ‰Î¯·Â ‰Î¯·
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.¯ËÓ ‡ÏÂ ÏË ‡Ï ¯Î„È‡ ‡Ï„ ‡Â‰‰· ,Â˙Â‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÌÈÓ˘‚ ˙Â¯Â·‚ ¯Ó‡ ‡Ï˘ Â‡ ÌÈ˘‰ ˙Î¯·· Ï‡˘ ‡Ï Ì‡ ‡È˙‰Â ,Â˙Â‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ ÏË Ï˘ ¯ÈÎÊ‰Â
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øçàתחנונים. äãéîòá íéøîåà åðàù òøî éðåùì øåöð éäìà ïåâë
:äìôú.רגיל אינו אם àìאבל åìéôà äøé÷òë åúìôú íåéñ àéåä
:ø÷ò.כמשויêéøöå ììôúäì éìò àåä òåá÷ ÷åç .òá÷ ïåùì åðééäå

éúáåç éãé úàöì éðà(א):.יכול שאינו åéëøö:מי ìåàùì åáì ïéåëì לחדש
דבר. ÷òáבה ïåùì åðééäå åúù÷áá

íåéë(ב):øçî ïë ìåîúà ïë דילמא
òãàמטרידנא. àìå äòèà àîù

:éú÷ñôäù íå÷îì øåæçì שאינו
חמה. דמדומי עם åðééäåמתפלל

òåá÷ ÷åç åéìò åúìôú .òá÷ ïåùì
øæçì ãéô÷î åðéàå äáåç éãé úàöì

:ïåöø úòå äåöî úòù øçà עם
חמה. õðäדמדומי íò øöåé úìôú

úòé÷ù íò äçðîä úìôúå äîçä
:äîçä.שמש עם úìôúייראוך åæ

øöåé(ג):.ירח äçðî:ולפני åæ לייטי
úìôúבמערבא. ääùîù éî ìò

óøèú àîù äîç éîåãîã ãò äçðîä
:ïîæä øáòå ñðåà é"ò äòùä åì בכל

וכו'. העבור úùéøôפרשת åîë
:øåáòä מתמלא שאתה בשעה אפי'

עוברה. כאשה עברה éëäåעליהם
øåáòä úùéøô éðéðò ìëá òîùî

äøáò ïåâë(ד:äøáòá כל יהיו
íäéìò:צרכיהם. íçøì êéðôì íéåìâ

עוברים. שהם בשעה ïåùìåאפי'
:äøéáòì ïéùøåô ïäù øåáòä úùøô

בשמים  רצונך àèç.עשה íù ïéàù
øåáòå áåèì àìà íäéìò êðåöø ïéàå

:êðåöø ìò íéðåúçúì.ותןíäì
:êéàøéì.רוח ááøòúéנחת àìù

úåéç é"ò ïåâë úåéøáä éãé ìò íçåø
:íéèñìå.עשה בעיניך äúàוהטוב

íéèôåù øôñá åðéöî åæ àîâåãå íäì
(é)äùò åðàèç ìàøùé éðá åøîàéå

êéðéòá [áåèä ìëë] (áåèë) åðì äúà
:'åâå åðìéöä êà.שועתäçéðâ ïåùì
:äìôúî øúåé.קצרה íðéàåודעתם

:íäéëøö ùøôì íéòãåé תרתח לא
תחטי. êåúîùולא ñåòëú àì

:àèç éãéì àá äúà ñòëä.תרוי לא
:ïééá øëúùú àì.המלך:úåùø ìåè

óúùéì

àä. äìôú  òîåù [øúá] (øçà) øëãàãåäéî åúåà ïéøéæçî éàãå æà
íéðùä úëøáì àìå ùàøì øåæçì êéøö åðéà åéìâø ø÷ò àì íà

äìôú òîåùì øæåç àìà אøîà÷ã ïéãîåò ïéà 'ô éîìùåøéá òîùî ïëå
ïåòîù 'ø øæåç ïëéäìå åúåà ïéøéæçî íéðùä úëøáá ìàù àì íà

ø÷ò íà ç"øá øîà ïðçåé 'ø íùá
øæåç åàì íàå ùàøì øæåç åéìâø
øæåç åéìâø ø÷ò íà ð"ä äãåáòì
äìôú òîåùì øæåç åàì íàå ùàøì
àìà øæåç åðéàã àéãäá òîùî àîìà
åäéî åéìâø ø÷ò àì éë äìôú òîåùì

âéìô éîìùåøéä אúåøåáâá ïãéã àøîâà
úåøåáâ øéëæä àì éðú÷ àëäã íéîùâ
øîà÷ àìå åúåà ïéøéæçî íéîùâ
øîà÷ 'ìùåøéáå äìôú òîåùá åøîåàì
äøîåà íéðùä úëøáá ìàù àì íà
øéëæä àì íà äúååëãå äìôú òîåùá
íéúîä úééçúá íéîùâ úåøåáâ
äìàù íà äîå äìôú òîåùá øéëæî
äìôú òîåùá äøîåà ÷çåãî àéäù
àîìà ù"ë àì çåéøî àéäù äøëæä
úåøåáâá øæåçã íúä àúéà àéãäáã
úåéäì øùôàå äìôú òîåùì íéîùâ

ôì ùùç àì åðìù àøîâäùíåùî åùø
àäå éîìùåøéá àúéàãë øîåçå ì÷ä
íéîùâ úåøåáâ øéëæä àì éðú÷ã
ììë øéëæä àìù éøééà åúåà ïéøéæçî
àð÷ñîá àäã àúéì àäå äìôú òîåùá
òîåù íãå÷ øëæðá àøîéî éàä é÷åî
éîìùåøéáå äìàùã àëøéô íåùî äìôú
ìù øéëæäå ìèá ãîåò äéä øîà÷
õé÷ä úåîéá 'éô åúåà ïéøéæçî íùâ
àì úåçåøáå ìèá àéðú àäå êéøôå
éë êéøô éëäå øéëæäì íéîëç åáééç
åðéà ìèî ììë øéëæä àì íàã éëéä
øéëæî øéëæäì äöåø äéä íàå áåëéò
íùâ ìù øéëæäå ìèá ãîò íà ð"ä
ìè øéëæä àìî òøâ àìã ùåçì ïéà
éìöîå ì÷îã àåää éîã àìã éðùîå ììë
ìì÷î 'éô ì÷î àìå éìöîã àåääì
ìèá ãîåòùë äîåã åðéà øîåìë

äìì÷ ïîéñ àåäù íùâ ìù øéëæäå בéîì
íùâ àìå ìè àì ììë øéëæî åðéàù
íàù äùòîì äëìä ïëå ìì÷î åðéàù
íùâ ìù øéëæäå ìè ìùá ãîåò
íäéðùî øéëæä àì íàå åúåà ïéøéæçîã
øîà÷ øãäå åúåà ïéøéæçî ïéà ììë
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:åúåà ïéøéæçî ïéà äòèàìå
 øæåç äãåáòá  ùãç ùàø  ìù øéëæä
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ÔÈ·‡ ¯· ‡ÈÁ '¯Â  ÔÈ·‡ ¯· ÈÈ·‡ ‡„È¯ËÓ
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ÔÁÂÈ ¯"‡ ‡·‡  ̄ · ‡ÈÈÁ ¯"‡„ ‰ÓÁ(à ‰ÂˆÓ
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 ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈ¯Á‡ ‰ÏÙ˙ ÚÓÂ˘ È"‡· Ì˙˘˜· ‰¯‰Ó ‰˘ÚÂ Ï‡¯˘È ÍÓÚ ˙˜Úˆ
Ô˙˙˘ ÂÈ‰Ï‡ '‰ ÍÈÙÏÓ ÔÂˆ¯ È‰È  ‰¯ˆ˜ Ì˙Ú„Â ÔÈ·Â¯Ó Ï‡¯˘È ÍÓÚ  ÈÎ¯ˆ

‰¯ÂÒÁÓ È„ ‰ÈÂ‚Â ‰ÈÂ‚ ÏÎÏÂ Â˙Ò¯Ù È„Î „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ[·]'‰ ‰˙‡ ÍÂ¯·
‡Â‰ ·¯  ̄ Ó‡ ‰ÏÙ˙ ÚÓÂ˘Â ÌÈ¯Á‡Î ‰ÎÏ‰ ‰„Â‰È  ·¯Ï  Â‰ÈÏ‡ ‰ÈÏ ¯Ó‡

‡„ÈÒÁ ‡ÏÒ ·¯„ ‰ÂÁ‡ÊÈËÁ˙ ‡ÏÂ Á˙¯˙ ‡ÏÁ ‰˙‡˘ÎÂ ÈËÁ˙ ‡ÏÂ  ÈÂ¯˙ ‡Ï
 ̄ Ó‡ ·˜ÚÈ  È·¯ ¯Ó‡ ‡ˆÂ ÍÂ˜· ÍÏÓ‰ È‡Ó ‡ˆÂ  ÍÂ˜·  ÍÏÓ‰  Í¯„Ï ‡ˆÂÈ
 Í¯„Ï ‡ˆÂÈ‰ ÏÎ ‡„ÒÁ  ·¯ ¯Ó‡ ·˜ÚÈ  È·¯ ¯Ó‡Â Í¯„‰ ˙ÏÙ˙  ÂÊ ‡„ÒÁ ·¯

Í¯„‰ ˙ÏÙ˙  È‡Ó Í¯„‰ ˙ÏÙ˙ ÏÏÙ˙‰Ï  ÍÈ¯ˆË'‰ ÍÈÙÏÓ ÔÂˆ¯  È‰È
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÷çé:,א) óã úáù(בïéùåã÷]
,[ïîñð íùå :âì(גàúôñåú

,à"éä â"ô(דà"ùø 'òå]
,['åãâà éùåãçá(הàì øéòá]
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ברכות דף כט  שבת קודש ו' שבט תש"פ 

שמואל הקטן תיקן את ברכת הצדוקים, לשנה אחרת שכחה, והשקיף בה שתים ושלש 
שעות, שחשב וניסה להיזכר בנוסח הברכה, ולא העלוהו, אף שלא הצליח להיזכר בנוסח 

הברכה, לא העלו אותו מהעמוד, ונשאר שליח ציבור.

מדוע לא העלו את שמואל הקטן מלהיות שליח ציבור
שואלת הגמרא: אמאי לא העלוהו? והאמר רב יהודה אמר רב: טעה בכל הברכות כלן, 

אין מעלין אותו. אבל אם טעה בברכת הצדוקים, מעלין אותו, חיישינן שמא מין הוא.

עונה הגמרא: שאני שמואל הקטן דאיהו תקנה – שהוא תיקן תפילה זו ובודאי אינו מין.

מדוע לא חוששים ששמואל הקטן חזר בו ונהיה מין
שואלת הגמרא: וניחוש דלמא הדר ביה ]ונחשוש שמא הוא חזר בו, ונהיה מין[.

מתרצת הגמרא: אמר אביי: גמירי, טבא לא הוי בישא, כך למדנו ומקובל בידינו, שמי 
שהוא טוב לא נהיה רע, ולכן אין לחשוש ששמואל הקטן נהיה מין.

שאלה: הרי גם צדיק יכול להעשות רשע
מקשה הגמרא: ולא, וכי מי שטוב לא נהיה רע, והכתיב 'ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול'?

תשובה: צדיק מעיקרו אינו נעשה רשע
מתרצת הגמרא: ההוא פסוק זה, שטוב יכול לשוב ולעשות עול, מדבר על רשע מעיקרו, 
שבתחילתו היה רשע, ולאחר מכן שב בו, ונהיה צדיק, כיון שמתחילתו היה רשע, יכול 

לחזור ולשוב לקדמותו, ולהיות רשע, אבל צדיק מעיקרו לא אינו נעשה רשע.

שאלה: הרי מצאנו צדיק מעיקרו שנעשה רשע, שהרי יוחנן כהן גדול נהיה צדוקי
גדול  יוחנן כהן  יום מותך, שהרי  והא תנן אל תאמין בעצמך עד  ולא,  שואלת הגמרא: 
שמש בכהונה גדולה שמנים שנה ולבסוף נעשה צדוקי, הרי שגם צדיק יכול להעשות רשע.

תשובת לפי שיטת אביי: יוחנן כהן גדול לא היה צדיק מעיקרו
חכמי  את  שהרג  סו.(  )דף  בקידושין  ]ששנינו  ינאי  הוא  אביי:  אמר  הגמרא:  מתרצת 
ישראל[, הוא יוחנן, שינאי ויוחנן הם שני שמות של אדם אחד, שמעיקרו היה רשע, וחזר 

בו, ואחר כך שב לקדמותו להיות רשע.

לפי רבא, שיוחנן כהן גדול היה צדיק מעיקרו, עדיין קשה שמוכח שצדיק מעיקרו יכול להעשות 
רשע, ולמה לא העבירו את שמואל הקטן מלהיות חזן

רבא אמר: ינאי לחוד, ויוחנן לחוד ואינם אותו אדם, ינאי רשע מעיקרו, ונעשה צדיק, 
הקטן,  את שמואל  העלו  לא  מדוע  מבואר  לאביי,  הניחא  כן  ואם  מעיקרו.  צדיק  ויוחנן 
היה רשע מעיקרו[.  גדול,  כהן  ]ויוחנן  נהיה רשע,  סובר שצדיק מעיקרו לא  הוא  שכן 
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אלא לרבא קשיא, מדוע לא העלו את שמואל הקטן, הרי רבא סובר שצדיק מעיקרו יכול 
להעשות רשע, כמו שמצאנו אצל יוחנן כהן גדול.

תשובה לפי רבא: בגלל ששמואל הקטן התחיל לומר את הברכה אלא שלא זכר את כל נוסחתה, 
לא חששו שהוא מין, ולכן לא העבירו אותו

אמר לך רבא, צדיק מעיקרו נמי דלמא הדר ביה.

אי הכי אמאי לא אסקוהו?

שאני שמואל הקטן דאתחיל בה ]התחיל לאומרה[ וטעה באמצעיתה.

דאמר רב יהודה אמר רב ואיתימא רבי יהושע בן לוי: לא שנו ]שמעלין אותו[ אלא שלא 
התחיל בה. אבל התחיל בה, גומרה.

· · ·

כנגד מה הם שבע הברכות שבתפילת שמונה עשרה של שבת

הני שבע דשבתא כנגד מי?

אמר רבי חלפתא בן שאול: כנגד שבעה קולות שאמר דוד על המים, במזמור קול ה' על 
המים )תהלים כט(.

כנגד מה הם תשע הברכות שבתפילת שמונה עשרה של ראש השנה

הני תשע דראש השנה כנגד מי?

מר  דאמר  בתפלתה,  חנה  שאמרה  אזכרות  תשעה  כנגד  קרטיגנין:  דמן  יצחק  רבי  אמר 
בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה.

כנגד מה הם עשרים וארבע הברכות שבתפילת שמונה עשרה של תעניות

הני עשרים וארבע דתעניתא כנגד מי?

לבית  ארון  שהכניס  בשעה  שלמה  שאמר  רננות  וארבע  עשרים  כנגד  חלבו:  רבי  אמר 
קדשי הקדשים.

יומא  אי הכי כל  וארבע ברכות[  יום עשרים  כן מדוע אין אומרים בכל  ]שאלה: אם 
נמי נמרינהו?

]תשובה: כיון ששלמה המלך אמרם ביום של רחמים, אנו אומרים אותם בתענית 
רחמים,  לבקש  ]שהוצרך  דרחמי  ביומא  שלמה  אמרינהו  אימת  רחמים[  יום  שהוא 
אנן  הקדשים[,  קדשי  לבית  ארון  להכניס  מניחין  היו  ולא  בזה  זה  שערים  שדבקו 

נמי ביומא דרחמי אמרי להו.

· · ·
שנינו במשנה: רבי יהושע אומר מעין שמנה עשרה.
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מהו מעין שמונה עשרה

מאי מעין שמנה עשרה?

דעת רב

רב אמר: מעין כל ברכה וברכה, אומר קיצור של הברכה, ומסיים כל ברכה בברוך אתה ה'.

דעת שמואל

דרכיך  לדעת  אלהינו  ה'  הביננו  כך  ואחר  ראשונות,  ברכות  ג'  אומר  אמר:  ושמואל 
]כנגד אתה חונן[, ומול את לבבנו ליראתך ]כנגד השיבנו[, ותסלח לנו ]כנגד סלח לנו[ 
להיות גאולים ]כנגד גואל ישראל[, ורחקנו ממכאובינו ]כנגד רפאנו[, ודשננו בנאות ארצך 
על  במשפט  והתועים  בשופר[,  ]כגד תקע  ונפוצותינו מארבע תקבץ  עלינו[,  ברך  ]כנגד 
ועל הרשעים  ]כנגד השיבה שופטינו[,  דעתך ישפטו - השיבם ללמדם לשפוט כדבריך, 
ובתקון  בבנין עירך  ]כנגד על הצדיקים[  וישמחו צדיקים  ולמלשינים[,  ]כנגד  ידיך  תניף 
ולירושלים עירך[, ובצמיחת קרן לדוד עבדך ובעריכת נר לבן ישי משיחך  ]כנגד  היכלך 
]כנגד את צמח דוד[, טרם נקרא אתה תענה, ברוך אתה ה' שומע תפלה, ואחר כך אומר 

ג' ברכות אחרונות.

דעת אביי על תפילת הביננו

לייט עלה אביי אמאן דמצלי הביננו, לפי שמדלג הברכות וכוללן בברכה אחת.

תפילת הביננו במוצאי שבת ויום טוב

שבת,  ממוצאי  חוץ  הביננו,  אדם  מתפלל  כולה  השנה  כל  שמואל:  אמר  נחמן  רב  אמר 
וממוצאי ימים טובים, מפני שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת.

שאלה: הרי יכול לאומרה כברכה בפני עצמה

מתקיף לה רבה בר שמואל: ונימרה ברכה רביעית בפני עצמה? מי לא תנן, רבי עקיבא 
אומר אומרה ברכה רביעית בפני עצמה, רבי אליעזר אומר בהודאה.

תשובה: אין אומרים הבדלה כברכה בפני עצמה

עונה הגמרא: אטו כל השנה כולה מי עבדינן כרבי עקיבא דהשתא נמי נעביד - כלומר 
הבדלה  לומר  עקיבא  כרבי  עושים  אנו  וכי  שלמות,  עשרה  שמונה  מתפללין  כשאנו 
כברכה רביעית בפני עצמה, ואם כך גם כעת בתפילת הביננו מדוע שננהג כרבי עקיבא 

ונאמרה כברכה בפני עצמה.

]הגמרא מוסיפה ומבארת מדוע אין אומרים הבדלה כברכה בפני עצמה:[ כל השנה 
כולה מאי טעמא לא עבדינן כרבי עקיבא, תמני סרי תקון, תשסרי לא תקון, הכא נמי שבע 

תקון ]שלש ראשונות ושלש אחרונות והביננו[, תמני לא תקון.
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שאלה: הרי אפשר לכלול נוסח הבדלה בתוך תפילת הביננו

מתקיף לה מר זוטרא, ונכללה להבדלה מכלל ]בתוך[ הביננו כדרך שהוא כוללה בחונן 
הדעת, ויאמר הביננו ה' אלהינו המבדיל בין קדש לחול לדעת דרכיך.

קשיא.

תפילת הביננו בימות הגשמים

אמר רב ביבי בר אביי: כל השנה כולה מתפלל אדם הביננו, חוץ מימות הגשמים, מפני 
שצריך לומר שאלה בברכת השנים.

שאלה: הרי יכול לאומרה בנוסח הביננו

בתוך  הגשם  על  לכלול את הבקשה  יכול  ]הרי  ונכללה מכלל  זוטרא,  לה מר  מתקיף 
תפילת הביננו ולומר:[ 'ודשננו בנאות ארצך ותן טל ומטר'?

תשובה: יכול להתבלבל על ידי הוספה זו

עונה הגמרא: אתי לאטרודי – אם יצטרך להוסיף נוסח זה בימות הגשמים, עלול הוא 
לטעות.

]גם  הבדלה בחונן הדעת נמי אתי לאטרודי  אי הכי אם כך הרי לגבי  מקשה הגמרא: 
כן יש חשש שעל ידי הוספה זו יתבלבל ויטעה בתפילה, ואעפ"כ לא מצאנו שחוששים 

שיטעה, ולמה לגבי הוספת בקשת ותן טל ומטר, חוששים שיטעה[?

עונה הגמרא: אמרי, התם ]שם בהזכרת הבדלה בחונן הדעת[ כיון דאתיא בתחלת צלותא 
לא מטריד ]כיון שמזכירים אתה חוננתנו בתחילת התפילה, אין חשש שהוא יתבלבל[, 
שבתחילת התפלה יכול אדם לכוין דעתו יותר מן האמצע. הכא ]כאן בהזכרת שאלה 
על הגשמים[ כיון דאתיא באמצע צלותא מטריד ]כיון שהיא באמצע התפילה, יש חשש 

שיתבלבל אם יוסיף זאת[.

שאלה: מדוע אין אומרה בשומע תפילה

ולא  אסי, טעה  רב  תנחום אמר  רבי  דאמר  בשומע תפלה,  ונימרה  אשי,  רב  לה  מתקיף 
הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים מחזירין אותו, ]שכיון שהוא הזכרה בעלמא, ואינה 

תפלה, אין יכול לאומרה בשומע תפלה[.

שאלה בברכת השנים, אין מחזירין אותו, מפני שיכול לאומרה בשומע תפלה.

והבדלה בחונן הדעת, אין מחזירין אותו, מפני שיכול לאומרה על הכוס.

תשובה: לכתחילה אין מקומה בשומע תפילה

עונה הגמרא: טעה שאני, לכתחילה לא תיקנו לבקש על הגשם בשומע תפילה, ורק 
אם טעה ולא הזכיר, בדיעבד אומרה בשומע תפילה.

· · ·
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לא הזכיר שאלה בברכת שנים, אין מחזירין אותו
גשמים בתחיית המתים,  גבורות  הזכיר  ולא  רב אסי: טעה  רבי תנחום אמר  גופא, אמר 

מחזירין אותו.

לא הזכיר שאלה בברכת השנים, אין מחזירין אותו, מפני שיכול לאומרה בשומע תפלה.

והבדלה בחונן הדעת, אם לא הזכיר, אין מחזירין אותו, מפני שיכול לאומרה על הכוס.

סתירה מברייתא שמבואר בה שאם לא הזכיר שאלה בברכת השנים מחזירין אותו
מיתיבי, טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים, מחזירין אותו.

שאלה בברכת השנים, מחזירין אותו.

והבדלה בחונן הדעת, אין מחזירין אותו, מפני שיכול לאומרה על הכוס.

יישוב הסתירה: יש הבדל בין מתפלל ביחיד למתפלל בציבור
ביחיד. הא - ומה שכתוב שאין  לא קשיא, הא - מה שכתוב שמחזירים אותו מדובר 

מחזירין אותו מדובר בצבור - כאשר מתפלל בציבור.

דחיית היישוב
בצבור מאי טעמא לא מחזירים אותו, משום דשמעה משליח צבור, שבחזרת הש"ץ הוא 

שומע 'שאלה בברכת השנים' ולכן אינו צריך לחזור.

אי הכי ]אם כך, שהטעם שאינו חוזר הוא מפני ששומע זאת בחזרת הש"ץ[, האי מפני 
שיכול לאומרה בשומע תפלה ]מדוע אמרה הברייתא שאינו חוזר מפני שיכול להשלים 
לומר  לברייתא  לה  ]היה  ליה  מיבעי  צבור  משליח  ששומע  מפני  תפילה[,  בשומע  זאת 

שהטעם שאינו חוזר הוא בגלל ששומע זאת מהש"ץ[.

יישוב חדש: יש הבדל מתי נזכר לפני שומע תפילה או אחרי
אלא, אידי ואידי ביחיד, ולא קשיא, הא - מה שכתוב שאין מחזירין אותו, מדובר דאדכר 
]שנזכר[ קודם שומע תפלה, ועדיין יכול לאומרה בשומע תפלה. ]עמוד ב[ הא – מה שכתוב 

שמחזירין אותו, מדובר דאדכר ]שנזכר[ בתר ]אחרי[ שומע תפלה.

· · ·
השוכח להזכיר יעלה ויבוא, ועדיין לא סיים תפילתו

אמר רבי תנחום אמר רב אסי אמר רבי יהושע בן לוי: טעה ולא הזכיר של ראש חדש 
בעבודה, חוזר לעבודה.

נזכר בהודאה, חוזר לעבודה.

בשים שלום, חוזר לעבודה.

השוכח להזכיר יעלה ויבוא, וסיים תפילתו
ואם סיים, חוזר לראש.
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סיים תפילתו ועדיין לא עקר את רגליו
אמר רב פפא בריה דרב אחא בר אדא: הא דאמרן סיים חוזר לראש, לא אמרן אלא שעקר 

רגליו, אבל לא עקר רגליו, חוזר לעבודה.

אמר ליה: מנא לך הא?

אמר ליה: מאבא מרי שמיע לי, ואבא מרי מרב.

דעת רב נחמן בר יצחק: סיים תפילתו ועקר רגליו, ורגיל לומר תחנונים אחרי תפילתו, חוזר לרצה
אמר רב נחמן בר יצחק: הא דאמרן עקר רגליו חוזר לראש, לא אמרן אלא שאינו רגיל 
]כגון אלהי נצור לשוני מרע שאנו אומרים בעמידה אחר  לומר תחנונים אחר תפלתו, 
זמן שלא  רגליו, כל  אבל רגיל לומר תחנונים אחר תפלתו, אפילו אם עקר את  תפלה[ 

אמר את התחנונים, הרי הוא כבאמצע התפילה, וחוזר לעבודה.

דעת ה'יש אומרים' בדעת רב נחמן בר יצחק: סיים תפילתו ולא עקר רגליו, אם אינו רגיל לומר 
תחנונים אחרי תפילתו, חוזר לראש

לא  חוזר לעבודה,  רגליו  כי לא עקר  יצחק: הא דאמרן  בר  נחמן  רב  איכא דאמרי אמר 
אמרן אלא שרגיל לומר תחנונים אחר תפלתו,

אבל אם אינו רגיל לומר תחנונים אחר תפלתו חוזר לראש, שכשאינו רגיל לומר תחנונים, 
הרי כשמסיים את נוסח התפילה, הרי זה עקירה, אפילו אם לא עקר את רגליו.

· · ·
שנינו במשנה: רבי אליעזר אומר העושה תפלתו קבע וכו'.

מה הביאור 'העושה תפילתו קבע'
מאי קבע?

]ביאור א:[ אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי אושעיא: כל שתפלתו דומה עליו כמשוי. 
]והיינו לשון קבע, חוק קבוע הוא עלי להתפלל וצריך אני לצאת ידי חובתי[.

]ביאור ב:[ ורבנן אמרי: כל מי שאינו אומרה בלשון תחנונים.

יכול  יוסף דאמרי תרוייהו: כל שאינו יכול לחדש בה דבר, שאינו  רבה ורב  ג:[  ]ביאור 
לכוין לבו לשאול צרכיו, שאינו יכול לחדש בה דבר בבקשתו, והיינו לשון קבע, נוסח 

תפילה שווה בכל הימים ללא תוספת ושינוי.

מילתא,  בה  לחדושי  יכילנא  אנא  זירא:  רבי  אמר  בתפילה[  מ'לחדש'  חשש  זירא  ]רבי 
ומסתפינא דלמא מטרידנא, שמא אטעה, ולא אדע לחזור למקום שהפסקתי.

עם  כל שאין מתפלל  תרוייהו:  דאמרי  אבין,  בר  חנינא  ורבי  אבין,  בר  אביי  ד:[  ]ביאור 
דמדומי חמה, והיינו לשון קבע, תפלתו עליו חוק קבוע לצאת ידי חובה, ואינו מקפיד 

לחזר אחר שעת מצוה ועת רצון.

]ראיה שיש להתפלל עם דמדומי חמה:[ דאמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מצוה 
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להתפלל עם דמדומי חמה - תפילת שחרית עם הנץ החמה, ותפלת המנחה עם שקיעת 
החמה.

]מקור מפסוק שיש להתפלל עם דמדומי חמה:[ ואמר רבי זירא: מאי קראה, 'ייראוך עם 
שמש ]זו תפלת שחרית, בסמוך לזריחת השמש[ ולפני ירח ]זו מנחה, בסמוך לשקיעת 

השמש[ דור דורים'.

]דעת מערבא, אין להתפלל מנחה סמוך לשקיעת החמה:[ לייטי עלה במערבא אמאן 
דמצלי ]במערבא קיללו את מי שמשהה את תפילת המנחה, ומתפללה[ עם דמדומי חמה.

מאי טעמא? דלמא מיטרפא ליה שעתא - שמא תטרף לו השעה על ידי אונס ויעבור הזמן.

· · ·
וכו', בכל  רבי יהושע אומר: המהלך במקום סכנה, מתפלל תפלה קצרה  שנינו במשנה 

פרשת העבור.

מאי פרשת העבור?

]ביאור א':[ אמר רב חסדא, אמר מר עוקבא: אפילו בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה 
כאשה עוברה ]שהעברה ממלאה הכל, כמו שהמעוברת מלאה מהולד[, יהיו כל  ]כעס[ 
צרכיהם גלוים לפניך לרחם עליהם. ]ולפי זה 'פרשת העבור', הוא בכל פירושי המילים 

של עיבור, שהם 'עברה' ו'עוברה'[.

ביאור ב' בלשון המשנה 'בכל פרשת העיבור'

איכא דאמרי, אמר רב חסדא אמר מר עוקבא: אפילו בשעה שהם עוברים על דברי תורה 
]שהן פורשין לעבירה[ יהיו כל צרכיהם לפניך.

נוסח תפילה קצרה

תנו רבנן, המהלך במקום גדודי חיה ולסטים, מתפלל תפלה קצרה.

ואיזה היא תפלה קצרה?

]דעה א:[ רבי אליעזר אומר: עשה רצונך בשמים ממעל, שאין בשמים חטא, ואין רצונך 
]כאן בארץ שיש חטא, אל  ועבור לתחתונים בארץ על רצונך  שם עליהם אלא לטוב, 

תעשה כאן כרצון שלא לטובה[,

ותן נחת רוח ליראיך מתחת שלא יתערבב רוחם ]של אלו שיראים אותך[, על ידי הבריות, 
כגון על ידי חיות ולסטים, והטוב בעיניך עשה אתה להם. ברוך אתה ה' שומע תפלה.

יותר  גניחה  הוא  שועה  ]לשון  ישראל  עמך  שועת  שמע  אומר:  יהושע  רבי  ב:[  ]דעה 
מתפלה[, ועשה מהרה בקשתם, ברוך אתה ה' שומע תפלה.

]דעה ג:[ רבי אלעזר ברבי צדוק אומר: שמע צעקת עמך ישראל, ועשה מהרה בקשתם, 
ברוך אתה ה' שומע תפלה.

]דעה ד:[ אחרים אומרים: צרכי עמך ישראל מרובין, ודעתם קצרה, ואינם יודעים לפרש 
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צרכיהם, יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו, ולכל גויה וגויה 
די מחסורה, ברוך אתה ה' שומע תפלה.

]הלכה:[ אמר רב הונא: הלכה כאחרים.

· · ·
ב' דברים שאמר אליהו הנביא

אמר ליה אליהו, לרב יהודה אחוה דרב ]אח של רב[ סלא חסידא: לא תרתח ולא תחטי 
- לא תכעוס, ולא תחטא, שאם אדם כועס בא מתוך הכעס, לידי חטא.

לא תרוי - לא תשתכר ביין, ולא תחטי.

תפילת הדרך
וכשאתה יוצא לדרך, המלך בקונך ]טול רשות[ וצא.

מאי המלך בקונך וצא?

אמר רבי יעקב אמר רב חסדא: זו תפלת הדרך.

ואמר רבי יעקב אמר רב חסדא: כל היוצא לדרך, צריך להתפלל תפלת הדרך.

נוסח תפילת הדרך
מאי תפלת הדרך?

יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתוליכני לשלום, ותצעידני לשלום, ותסמכני לשלום, ותצילני 
מכף כל אויב ואורב בדרך, ותשלח ברכה במעשי ידי, ותתנני לחן לחסד ולרחמים בעיניך 

ובעיני כל רואי, ברוך אתה ה' שומע תפלה.

אמר אביי לעולם

�
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ברכות דף ל יום ראשון ז' שבט תש"פ 

תפילת הדרך בלשון רבים
לישתף איניש נפשיה בהדי צבורא ]ישתף אדם את עצמו יחד עם  אמר אביי לעולם 

הציבור[ שלא יתפלל בלשון יחיד אלא בלשון רבים, שמתוך כך תפילתו נשמעת.

היכי נימא ]כיצד יאמר, נוסח תפילת הדרך בלשון רבים[?

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתוליכנו לשלום וכו', בלשון רבים, ]ולא 'שתוליכני לשלום' 
בלשון יחיד[.

מתי זמנה של 'תפילת הדרך'
אימת מצלי ]מתי מתפלל[ את תפילת הדרך?

אמר רבי יעקב, אמר רב חסדא: משעה שמהלך בדרך.

עד כמה עדיין זמנה של תפילה זו?

פרסה ]שהוא ד' מיל[, אבל לאחר שהלך  אמר רבי יעקב, אמר רב חסדא: עד שהולך 
בדרך פרסה, כבר עבר זמנה של תפילת הדרך.

האם מתפלל תפילה זו בהליכה או שצריך לעצור מהליכתו
והיכי מצלי לה ]ואיך מתפלל אותה[?

רב חסדא אמר: מעומד ]שמפסיק מהליכתו[.

רב ששת אמר: אפילו מהלך.

]מעשה בענין זה ברב חסדא ורב ששת[
רב חסדא ורב ששת הוו קאזלי באורחא ]היו הולכים בדרך[, קם ]עמד[ רב חסדא ועצר 
מהליכתו, וקא מצלי ]והתפלל תפילת הדרך[, כשיטתו שתפילת הדרך מעומד ולא מהלך.

אמר ליה רב ששת לשמעיה ]לשמשו[, מאי קא עביד ]מה עושה[ רב חסדא, ]רב ששת 
היה מאור עינים )כך אומרים 'סומא', בלשון כבוד(, ולכן הוצרך לשאול את שמשו[.

אמר ליה שמשו: רב חסדא קאי ומצלי ]עומד ומתפלל תפילת הדרך[.

אמר ליה רב ששת, אוקמן נמי לדידי ואצלי ]תעמיד גם אותי ואתפלל תפילת הדרך[, 
שהרי מהיות טוב, אל תקרא רע, אם אפשר לעשות דבר טוב, ולהתפלל בעמידה, ]שהרי 
החבורה עצרה בדרך ולא המשיכה ללכת[, לא אמנע גם מלעשות כן, ולא אקרא רע 

להתפלל בהליכה, ואף שלשיטתי מותר להתפלל בהליכה.

ההבדל בין תפילה קצרה ל'הביננו'
מבררת הגמרא: מאי איכא ]מה יש, כלומר מה ההבדל[ בין הביננו, לתפלה קצרה?

להתפלל  ]צריך  בתרייתא  ושלוש  קמייתא  לצלויי שלוש  בעי  הביננו,  הגמרא:  מבארת 
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שלש ברכות ראשונות ושלש ברכות אחרונות[. וכי מטי לביתיה לא בעי למהדר לצלויי 
]וכשמגיע לביתו, לא צריך לחזור ולהתפלל[.

לעומת זאת בתפלה קצרה, לא בעי לצלויי לא שלוש קמייתא ולא שלוש בתרייתא ]לא 
צריך להתפלל לא שלש ברכות ראשונות ולא שלש ברכות אחרנות[. וכי מטי לביתיה, 
כלום  התפלל  לא  שהרי  ולהתפלל[,  לחזור  צריך  לביתו,  ]וכשבא  לצלויי  למהדר  בעי 

משמונה עשרה.

]הבדל נוסף להלכה בין תפילה קצרה ל'הביננו':[ והלכתא, הביננו, מעומד. תפלה קצרה, 
בין מעומד בין מהלך.

· · ·
שנינו במשנה היה רוכב על החמור וכו' ירד, ואין אינו יכול לירד, יחזיר את פניו.

דעת תנא קמא: אם יכול לירד מהחמור, ירד

ירד  תנו רבנן, היה רוכב על החמור והגיע זמן תפלה, אם יש לו מי שיאחז את חמורו, 
למטה ויתפלל. ואם לאו, ישב במקומו ויתפלל.

דעת רבי: לא ירד

רבי אומר: בין כך ובין כך ישב במקומו ויתפלל, לפי שאין דעתו מיושבת עליו, שקשה 
עליו עיכוב הדרך.

הכרעת רבא

אמר רבא, ואיתימא ]ויש אומרים[ רבי יהושע בן לוי: הלכה כרבי.

לאיזה כיוון מתפללים

]סומא, ומי שאינו יכול לכוון:[ תנו רבנן, סומא, ומי שאינו יכול לכוין את הרוחות לצד 
ארץ ישראל, יכוין לבו כנגד אביו שבשמים, שנאמר 'והתפללו אל ה''.

]העומד בחו"ל:[ היה עומד בחוץ לארץ, יכוין את לבו כנגד ארץ ישראל, שנאמר 'והתפללו 
אליך דרך ארצם'.

'והתפללו אל ה'  היה עומד בארץ ישראל, יכוין את לבו כנגד ירושלים, שנאמר  ]בא"י:[ 
דרך העיר אשר בחרת'.

'והתפללו  בית המקדש, שנאמר  כנגד  לבו  יכוין את  בירושלים,  עומד  היה  ]בירושלים:[ 
אל הבית הזה'.

]בבית המקדש:[ היה עומד בבית המקדש, יכוין את לבו כנגד בית קדשי הקדשים, שנאמר 
'והתפללו אל המקום הזה'.

]בקודש הקדשים:[ היה עומד בבית קדשי הקדשים, יכוין את לבו כנגד בית הכפורת.

]מאחורי קודש הקדשים:[ היה עומד אחורי בית הכפורת ]ברווח שיש בין הכותל המערבי 



9 | גמרא ופירושה / ביאיתהדףהל 

של בית המקדש לקודש הקדשים[, יראה עצמו כאילו לפני הכפורת ]מחזיר פניו למזרח, 
לקודש הקדשים אל פני הכפורת[.

נמצא, עומד במזרח, מחזיר פניו למערב. במערב, מחזיר פניו למזרח. בדרום, מחזיר פניו 
לצפון. בצפון, מחזיר פניו לדרום. נמצאו כל ישראל מכוונין את לבם למקום אחד.

רבי אבינא: מאי קראה –  ]ויש אומרים[  אמר רבי אבין, ואיתימא  ]מקור לכך מפסוק:[ 
באיזה פסוק רמוז דבר זה?

ממה שנאמר 'כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות', תלפיות הוא נוטריקון תל שכל פיות 
פונים בו, שהוא בית המקדש שכל המתפללים פונים לשם.

· · ·

אמוראים שהיו מתפללים קודם שיצאו לדרך, וקראו ק"ש אחר כך

ועדיין לא  רוצים לדרך[,  היו  ]כאשר  כי הוו בעו למיפק לאורחא  ולוי,  אבוה דשמואל 
הגיע זמן ק"ש, הוו מקדמי ומצלי ]היו מקדימים ומתפללים[. וכי הוה מטי ]וכאשר הגיע[ 

זמן קריאת שמע, קרו.

מבררת הגמרא: כמאן כדעת מי מהתנאים הם נהגו כך?

מבארת הגמרא: כי האי תנא – כתנא זה ]כדעת תנא קמא, בברייתא דלהלן[.

]ברייתא, מחלוקת תנאים אם מתפלל לפני שיוצא לדרך[

]תחילת הברייתא, מקיים מצוות היום לפני שיוצא לדרך[, דתניא השכים לצאת לדרך, 
בר"ה מביאין לו שופר, ותוקע. בסוכות לולב, ומנענע. בפורים מגילה, וקורא בה. וכשיגיע 

זמן קריאת שמע, קורא.

]המשך דברי תנא קמא, מתפלל ואח"כ יוצא לדרך:[ השכים לישב בקרון, או בספינה 
]ויש שם פחד מהמים[, מתפלל, לפני שיוצא. וכשיגיע זמן קריאת שמע, קורא.

]דעת רבי שמעון בן אלעזר, מתפלל בדרך:[ רבי שמעון בן אלעזר אומר: בין כך ובין 
כך, קורא קריאת שמע ומתפלל, כדי שיסמוך גאולה לתפלה.

]ביאור מחלוקת התנאים:[ במאי קמיפלגי?

כאשר  תפילה  מאשר  עדיף,  מהליכתו[  ]שעוצר  מעומד  תפלה  סבר,  קמא  תנא   – מר 
מהלך, שכאשר הוא מעומד יכול לכוין את ליבו, ואף שנמצא שאינו סומך גאולה לתפילה, 

שמתפלל לפני שיוצא לדרך, ורק אחר כך כשמגיע זמן ק"ש קורא.

ומר – רבי שמעון בן אלעזר סבר, מסמך גאולה לתפלה עדיף מאשר תפילה מעומד, 
ולכן מתפלל בדרך, ובסמוך לתפילתו קורא ק"ש.

מרימר ומר זוטרא כינסו מניין לתפילת שחרית לפני דרשתם וסמכו גאולה לתפילה

מרימר ומר זוטרא הוו מכנפי בי עשרה בשבתא דרגלא ]שהם היו אומרים את הדרשה 
ומתפללים איש  ויוצאים  היו הציבור נשמטים  ובזמן הדרשה  בשבתות שלפני החגים, 
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איש לבדו, לכן היו הם אוספים עשרה אנשים לביתם לפני הדרשה[, ומצלו והדר נפקא 
לפרקא – ]והיו מתפללים שחרית וסומכים גאולה לתפילה, ואח"כ יוצאים לדרשה[.

רב אשי היה מתפלל מיושב בשעת הדרשה והיה סומך גאולה לתפילה, ואח"כ היה חוזר ומתפלל 
בעמידה בביתו

רב אשי מצלי בהדי צבורא ביחיד מיושב ]היה מתפלל ביחידות ומיושב, בשעה שהציבור 
היו נשמטים ומתפללים[.

חוזר  ]היה  ומצלי  הדר  הדרשה[  לאחר  לביתו  שב  היה  ]וכאשר  לביתיה  אתי  הוה  כי 
ומתפלל[ מעומד, לפי שאין דעתו מיושבת עליו כל כך כשמתפלל מיושב.

ולעביד מר  אמרי ליה רבנן לרב אשי,  ]הטעם שלא כינס מנין לביתו לפני הדרשה:[ 
כמרימר ומר זוטרא, שהיו מכנסים מניין לבתיהם, ומתפללים לפני הדרשה.

אמר להו רב אשי: טריחא לי מלתא ]דבר זה קושי וטירחה הוא בשבילי[ לאחר בית 
המדרש עד הזמן שכבר אפשר לקרוא ק"ש, ורק אז לקרוא ק"ש ולסמוך גאולה לתפילה.

]הטעם שלא התפלל מעומד ביחידות לפני הדרשה, כדי שלא יצטרך להתפלל פעמיים:[ 
של  אביו  כהנהגת  כבודו  ]שיעשה  ולוי,  דשמואל  כאבוה  מר  ולעביד  רבנן:  אותו  שאלו 
שמואל ולוי[ שהם היו מתפללים בביתם מוקדם לפני שיצאו לדרך, והעדיפו לעשות כן 

ואף שנמצא שלא סמכו גאולה לתפילה, כדי להתפלל מעומד ולא מהלך.

אמר להו רב אשי: לא חזינא להו לרבנן קשישי מינן דעבדי הכי ]לא ראיתי את החכמים 
שקשישים מאיתנו, כלומר חכמים שבדורות הקודמים, שעשו כך, להקדים את התפילה 
ולא לסומכה לקריאת שמע, ולכן אני מעדיף לסמוך גאולה לתפילה ואף שנמצא בכך 

שאני מתפלל מיושב, ושאני צריך לחזור ולהתפלל לאחר התפילה מעומד[.

· · ·

משנה

דעת רבי אלעזר בן עזריה: תפילת מוסף רק בציבור
רבי אלעזר בן עזריה אומר: אין תפלת המוספין אלא בחבר עיר ]חבורת עיר[ שלא תקנוה 

אלא בצבור, אבל לא ליחיד.

דעת חכמים: בין ביחיד בין בציבור
וחכמים אומרים: בחבר עיר ושלא בחבר עיר.

דעת רבי יהודה
יחיד  כל מקום שיש שם חבר עיר,  יהודה אומר משמו של רבי אלעזר בן עזריה:  רבי 
פטור מתפלת המוספין. ]הגמרא תבאר מה ההבדל בין מה שהובא בתחילת המשנה בשם 

רבי אלעזר בן עזריה ובין מה שרבי יהודה אומר משמו[.
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גמרא

ביאור המחלוקת בין תנא קמא בדעת רבי אלעזר בן עזריה לבין רבי יהודה בשם ראב"ע
שואלת הגמרא: רבי יהודה בשם רבי אלעזר בן עזריה, היינו דעת תנא קמא ]דעת רבי 

אלעזר בן עזריה שהובא בתחילת המשנה[, ומה המחלוקת ביניהם?

מבארת הגמרא: איכא בינייהו, יחיד שלא בחבר עיר ]יחיד הדר בעיר שאין בה עשרה[, 
תנא קמא סבר פטור, שלא תיקנו תפילת מוסף אלא בעשרה, ורבי יהודה סבר חייב, שאין 

היחיד פטור אלא במקום שיש עשרה, ששליח צבור פוטרו.

הלכה כרבי יהודה בשם ראב"ע
רבי  משום  שאמר  יהודה,  כרבי  הלכה  רב:  בר  חייא  רב  אמר  חיננא,  בר  הונא  רב  אמר 

אלעזר בן עזריה.

ראיה מדברי שמואל שהלכה כרבי יהודה בשם ראב"ע
אמר ליה רב חייא בר אבין, שפיר קאמרת ]טוב אמרת שהלכה כרבי יהודה בשם רבי 
אלעזר בן עזריה[, דאמר שמואל, מימי לא מצלינא צלותא דמוספין ]מימי לא התפללתי 
תפילת מוסף[ ביחיד ]עמוד ב[ בנהרדעא ]לפי שיש שם צבור, והשליח ציבור פוטרני[, לבר 
מההוא יומא דאתא פולמוסא דמלכא למתא ]חוץ מאותו יום שבא צבא של המלך לעיר[, 
ואטרידו רבנן ולא צלו ]ומחמת הצבא נטרדו רבנן ולא התפללו[, וצלי לי ביחיד ]והתפללתי 
ביחיד[, והואי ]והייתי[ יחיד שלא בחבר עיר. וממעשה זה מוכח שבמקום שהציבור לא 

התפללו היחיד חייב להתפלל, כדעת רבי יהודה.

מחלוקת אמוראים בהכרעת ההלכה בזה
יהודה שאמר משום  כרבי  וקאמר: הלכה  ויתיב  ינאי,  דרבי  חנינא קרא קמיה  רבי  יתיב 

רבי אלעזר בן עזריה.

אמר ליה רבי ינאי: פוק קרא קראיך לברא ]תצא ותקרא את פסוקך בחוץ[, דאין הלכה 
כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה.

עדות רבי יוחנן על רבי ינאי שהתפלל תפילת מוסף ביחידות
אמר רבי יוחנן: אני ראיתי את רבי ינאי, דצלי והדר צלי ]שהתפלל וחזר והתפלל[, תפילה 
אחת של שחרית ואחת של מוספין, והיה זה ביחיד, ומוכח שאינו סובר כרבי אלעזר בן 

עזריה שפוטר את היחיד מלהתפלל מוסף ביחיד.

אמר ליה רבי ירמיה לרבי זירא: ודילמא מעיקרא לא כוון דעתיה ]ואולי בתחילה רבי 
התפלל  הוא  ולכן  דעתו[,  כיון  הוא  ]ולבסוף  דעתיה  כוון  ולבסוף  דעתו[,  כיון  לא  ינאי 

פעמיים, ושני התפילות היו של שחרית.

אמר ליה רבי זירא: חזי מאן גברא רבא דקמסהיד עליה ]תראה מי הוא האדם הגדול 
שהעיד על דבר זה[, שהרי רבי יוחנן העיד על הדבר, ובדאי יפה דקדק בעדותו וראה 

שרבי ינאי התפלל בתפילה השניה תפילת מוסף.
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תפילת רב אמי ורב אסי בבית המדרש
רבי אמי ורבי אסי, אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא ]אף שהיה להם שלש עשרה 
בתי כנסיות[ בטבריא, לא הוו מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי ]לא היו מתפללים 

אלא בין העמודים במקום שהיו לומדים[.

דעת רב שהלכה כרבי יהודה בשם ראב"ע
יהודה שאמר משום  אמר: הלכה כרבי  ]רב[  יצחק בר אבדימי משום רבינו  איתמר, רב 

רבי אלעזר בן עזריה.

· · ·
מעשה ברבי חייא בר אבא שהתפלל פעמיים

רבי חייא בר אבא, צלי והדר צלי ]התפלל ואחר כך חזר והתפלל[.

]רבי זירא שואל מדוע הוצרך לחזור ולהתפלל[
אמר ליה רבי זירא: מאי טעמא עביד מר הכי ]מה טעם עשה כבודו כך[?

]הצעה א:[ אילימא משום דלא כוון מר דעתיה ]אם תאמר משום שלא כיון כבודו דעתו 
בתפילה[,

]דחיית הצעה א:[ והאמר רבי אליעזר, לעולם ימוד אדם את עצמו, אם יכול לכוין את לבו 
יתפלל, ואם לאו אל יתפלל, ואם כן לא יתכן שהתפלל כבודו תפילה בלא כונה, שהרי 

אם יודע אדם שאינו יכול לכוין בתפילה אסור לו להתפלל.

]הצעה ב:[ אלא, דלא אדכר מר דריש ירחא ]שלא הזכיר כבודו הזכרה של ראש חודש 
)יעלה ויבוא([.

ולא הזכיר של  והתניא, טעה  ויבוא לא צריך לחזור:[  יעלה  ב, השוכח  ]דחיית הצעה 
ראש חודש בערבית, אין מחזירין אותו, מפני שיכול לאומרה בשחרית.

טעה ולא הזכיר יעלה ויבוא בשחרית, אין מחזירין אותו, מפני שיכול לאומרה במוספין.

טעה ולא הזכיר במוספין - שהתפלל אתה חונן, אין מחזירין אותו, מפני שיכול לאומרה 
במנחה.

]רבי חייא בר אבא מבאר שהתפלל פעמיים בגלל ששכח יעלה ויבוא והתפלל ביחידות[
אמר ליה רבי חייא בר אבא: לאו איתמר עלה ]וכי לא נאמר על זה[, אמר רבי יוחנן, 
בצבור שנו, מה שאין מחזירין את מי שלא אמר יעלה ויבוא הוא רק אם מתפלל בציבור, 
ושומע הזכרה זו מהשליח ציבור, אבל יחיד ששכח יעלה ויבוא צריך לחזור, ואני התפללתי 

ביחיד ושכחתי יעלה ויבוא ולכן הוצרכתי לחזור ולהתפלל.

המתפלל ב' תפילות, כמה צריך להמתין בין תפילה לתפילה
כמה ישהה בין תפלה לתפלה, כאשר צריך לחזור ולהתפלל מחמת טעות, או שמתפלל 

מוסף אחר שחרית?
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רב הונא, ורב חסדא, לא נחלקו בשיעור הזמן, אלא אמרו זמן אחד ב'לשונות' 'שונים:

חד אמר, כדי שתתחונן דעתו עליו - שתהא דעתו מיושבת לערוך דבריו בלשון תחנה.

וחד אמר, כדי שתתחולל דעתו עליו – שתהא דעתו מיושבת לערוך דבריו בלשון 'חילוי'.

מאן דאמר כדי שתתחונן דעתו עליו, דכתיב 'ואתחנן אל ה''.

ומאן דאמר כדי שתתחולל דעתו עליו, דכתיב 'ויחל משה'.

שכח יעלה ויבוא בתפילת ערבית
אמר רב ענן אמר רב: טעה ולא הזכיר של ראש חדש ערבית, אין מחזירין אותו, לפי שאין 

בית דין מקדשין את החדש אלא ביום.

אמר אמימר: מסתברא מילתא דרב בחדש מלא, ויש יומיים ראש חודש, ואזי יאמר יעלה 
ויבוא במעריב של היום השני של ר"ח, שהיום השני הוא עיקר הראש חדש כשיש יומיים 
ר"ח, אבל בחדש חסר, אם לא אמר יעלה ויבוא בתפילת מעריב של ר"ח מחזירין אותו.

]הנה רב הרי אמר טעם לדבריו[  ליה רב אשי לאמימר: מכדי רב טעמא קאמר  אמר 
שאינו צריך לחזור כששכח בתפילת ערבית מפני שאין מקדשין את החדש בלילה, ואם 
כך מה לי חודש חסר, ומה לי חודש מלא, בשניהם שייך טעם זה, אלא לא שנא, ובכל 

אופן אינו חוזר אם שכח יעלה ויבוא בערבית של ראש חודש.

הדרן עלך תפלת השחר:

משנה

תפילה מתוך הכנעה
אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש – הכנעה.

שהיית שעה קודם התפילה
חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת במקום שבאו להתפלל, ומתפללין, כדי שיכוונו 

לבם לאביהם שבשמים.

הפסק בתפילה
אפילו המלך שואל בשלומו, לא ישיבנו. ואפילו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק.

גמרא

מה המקור שתפילה צריכה 'הכנעה'
שואלת הגמרא: מנא הני מילי?

]מקור א:[ אמר רבי אלעזר: דאמר קרא על חנה בתפילתה 'והיא מרת נפש'.
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שונה,  חנה  ]אולי  טובא  לבא  מרירא  דהות  שאני  חנה  דילמא  ממאי,  המקור:[  ]דחיית 
שליבה היה מר עליה מאד[, ואין זה ראיה שכל מתפלל צריך לנהוג כן?

]מקור ב:[ אלא אמר רבי יוסי ברבי חנינא, מהכא: 'ואני ברב חסדך אבא ביתך, אשתחוה 
אל היכל קדשך ביראתך', מתוך יראה.

]דחיית המקור:[ ממאי, דילמא דוד שאני דהוה מצער נפשיה ברחמי טובא ]אולי דוד שונה 
שהיה מצער עצמו הרבה בבקשת רחמים[, ואין זה ראיה שכל מתפלל צריך לנהוג כן?

תקרי  אל  קדש',  בהדרת  לה'  'השתחוו  מהכא:  לוי,  בן  יהושע  רבי  אמר  אלא  ג:[  ]מקור 
'בהדרת' אלא בחרדת, ]שהאות ה' והאות ח' מתחלפות, והרי יש מקור שצריך להתפלל 

מתוך יראה[.

]דחיית המקור:[ ממאי, דילמא לעולם אימא לך ]אולי באמת אומר לך[ שכונת הפסוק 
כי הא דרב יהודה הוה מציין נפשיה  ל'הדרת' ממש, שצריך להתפלל בבגדים מהודרים, 
והדר מצלי ]כמו שרב יהודה היה נוהג, שהיה מקשט את עצמו בבגדים, ורק לאחר מכן 

היה מתפלל[, ואם כן אין מקור שצריך להתפלל ב'חרדת' מתוך יראה.

]מקור ד:[ אלא אמר רב נחמן בר יצחק, מהכא, 'עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה', התפלה, 
שהיא לנו במקום עבודת הקרבנות, עשו אותה ביראה.

ביאור הפסוק 'וגילו ברעדה'
מאי 'וגילו ברעדה'? אמר רב אדא בר מתנא אמר רבה: במקום גילה, שם תהא רעדה.

מעשה באביי שישב לפני רבה ודעתו היתה בדוחה עליו
אביי[  ]ראה רבה את  חזייה  רבה[,  לפני  יושב  היה  ]אביי  יתיב קמיה דרבה  הוה  אביי 
דהוה קא בדח טובא ]שדעתו בדוחה עליו יותר מדאי, ונראה כפורק עול[. אמר לו רבה, 

'וגילו ברעדה' כתיב.

אמר ליה אביי: אנא תפילין מנחנא ]התפילין מונחות על ראשי[, והם עדות שממשלת 
קוני ושררתו עלי, ואף שדעתי בדוחה, כיון שהתפילין עלי איני נראה כפורק עול.

מעשה ברבי ירמיה שישב לפני רבי זירא ודעתו היתה בדוחה עליו
רבי ירמיה הוה יתיב קמיה דרבי ]רבי ירמיה היה יושב לפני רבי[ זירא, חזייה ]ראה רבי 

זירא את רבי ירמיה[ דהוה קא בדח טובא ]שדעתו בדוחה עליו הרבה[.

אמר ליה רבי זירא: 'בכל עצב יהיה מותר' כתיב, כלומר, כשאדם מראה את עצמו עצב, 
יהיה לו שכר.

אמר ליה רבי ירמיה: אנא תפילין מנחנא.

מר בנו של רבינא שבר לפני החכמים כלי יקר בשמחת החתונה של בנו
מר בריה דרבינא ]'מר' בנו של רבינא[ עבד הלולא לבריה ]עשה חתונה לבנו[, חזנהו 
בדוחה  היתה  שדעתם  החתונה  בשמחת  החכמים  את  ]ראה  טובא  קבדחי  דהוו  לרבנן 

עליהם הרבה[.
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ברכות דף לא יום שני ח' שבט תש"פ 

החתונה שדעתם  בשמחת  החכמים  את  וראה  לבנו,  חתונה  עשה  דרבינא  בריה  מר 
היתה בדוחה עליהם הרבה[, אייתי כסא דמוקרא בת ארבע מאה זוזי ]הביא כוס זכוכית 

יקרה ששווה ארבע מאות זוז[, ותבר קמייהו ]ושבר לפניהם[, ואעציבו ]והתעצבו[.

רב אשי בחתונת בנו שבר לפני החכמים כלי יקר כדי שלא תהיה דעתם בדוחה
רב אשי עבד הלולא לבריה ]עשה חתונה לבנו[, חזנהו לרבנן דהוו קא בדחי טובא ]ראה 
את החכמים בשמחת החתונה שהיתה דעתם בדוחה עליהם הרבה[, אייתי כסא דזוגיתא 

חיורתא ]הביא כוס זכוכית לבנה[, ותבר קמייהו ]ושבר לפניהם[, ואעציבו ]והתעצבו[.

השיר שרב המנונא שר בחתונה של מר בנו של רבינא
אמרו ליה רבנן לרב המנונא זוטי, בהלולא דמר בריה דרבינא ]בחתונה של 'מר' בנו של 

רבינא[ לישרי לן מר ]ישיר לנו כבודו[.

אמר להו רב המנונא זוטי: ווי לן דמיתנן ]אוי לנו שאנו מתים[, ווי לן דמיתנן ]אוי לנו 
שאנו מתים[.

אמרי ליה החכמים: אנן מה נעני בתרך ]אנחנו מה נענה אחריך[, שכך דרך השיר, אחד 
אומר והאחרים משיבים.

התורה  ]היכן  עלן  דמגנו  מצוה  והי  תורה  הי  אחרי:  תענו  זוטי,  המנונא  רב  להו  אמר 
שעסקנו, והיכן המצות שאנו מקיימין, שיגינו עלינו מדינה של גיהנם[.

אסור למלאות פיו בשחוק בעולם הזה
אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי: אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה,

שנאמר 'אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה', אימתי, בזמן ש'יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות 
עם אלה'.

אמרו עליו על ריש לקיש, שמימיו לא מלא שחוק פיו בעולם הזה, מכי שמעה מרבי יוחנן 
רביה ]מאז ששמע שמועה זו מרבי יוחנן רבו[.

· · ·

עמידה להתפלל מתוך הלכה פסוקה
ולא מתוך דבר הלכה, אלא מתוך הלכה  דין,  אין עומדין להתפלל לא מתוך  רבנן,  תנו 

פסוקה שאינה צריכה עיון, שלא יהא מהרהר בה בתפלתו.

והיכי דמי הלכה פסוקה, ]מה הם הלכות פסוקות שאין עליהן קושיות ותירוצים[?

]דוגמא א להלכה פסוקה:[ אמר אביי: כי הא דרבי זירא, דאמר רבי זירא, בנות ישראל 
החמירו על עצמן, שאפילו רואות טיפת דם כחרדל, יושבת עליה שבעה נקיים, אף שמהתורה 
אשה צריכה למנות שבעה ימים נקיים ]בלא ראיית דם[ לפני שהיא טובלת, רק כאשר 
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היא רואה דם ג' ימים רצופים בימים שהיא ראויה להיות זבה ]שיש ימים שאם אשה 
רואה דם היא נהיית זבה, ויש ימים שהיא נהיית נדה[.

]דוגמא ב להלכה פסוקה:[ רבא אמר: כי הא דרב הושעיא, דאמר רב הושעיא, מערים 
אדם על תבואתו - מותר לאדם לעשות 'הערמה' כדי לפטור את תבואתו מחיוב מעשרות, 
ומכניסה לבית במוץ שלה ]יחד עם הקליפות והפסולת של התבואה[, כדי שתהא בהמתו 
אוכלת, ופטורה מן המעשר, שהכנסת התבואה לבית מחייבת במעשרות רק אם 'נגמרה 
חיוב מעשרות מהתורה,  אין בה  נגמרה מלאכת התבואה'  'לא  ואם  מלאכת התבואה', 
וחכמים אסרו לאכול מתבואה כזו אכילת קבע בלא מעשרות, והאכלת הבהמה דינה 

כאכילת עראי, והיא מותרת גם מדרבנן.

]דוגמא ג להלכה פסוקה:[ ואיבעית אימא ]ואם תרצה תאמר[, כי הא דרב הונא, דאמר 
רב הונא, אמר רבי זעירא, המקיז דם בבהמת קדשים, אסור בהנאה, ומועלין בו, אף שהנהנה 
'נתתיו  יז(  )ויקרא  מדם של בהמה שנשחטה בעזרה אינו מביא קרבן מעילה, שנאמר 
לכם על המזבח לכפר', לכפר נתתיו לך, ולא למעילה, מכל מקום בדם שהקיזו מבהמת 
ואם  איסור הנאה,  בו  ויש  זה,  דין  נאמר  לזריקה על המזבח[ לא  עומד  ]ואינו  קדשים 

נהנה ממנו צריך להביא קרבן מעילה.

רבנן עמדו להתפלל מתוך כובד ראש, ורב אשי עמד מתוך הלכה פסוקה
רבנן עבדי כמתניתין – ]עשו כדברי המשנה[ ועמדו להתפלל מתוך כובד ראש.

רב אשי עביד כברייתא – ]עשה כדברי הברייתא[ ועמד להתפלל מתוך הלכה פסוקה.

עמידה להתפלל מתוך שמחה של מצוה
תנו רבנן, אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק, ולא 
מתוך שיחה ]ליצנות[, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך שמחה 
של מצוה, ]כגון תנחומים של תורה, ולכן בשחרית אומרים לפני תפילת שמונה עשרה 
עניין גאולת מצרים, ובמנחה אומרים מזמור 'תהלה לדוד' שמוזכר בו שבח ותנחומים, 
]כגון הפסוק 'רצון יראיו יעשה', 'שומר ה' את כל אוהביו'[, ובתפילת ערבית אומרים ]'כי 

לא יטוש ה' את עמו', וכיוצא בהם[.

להיפטר מחבירו מתוך דבר הלכה
וכן לא יפטר אדם מחברו לא מתוך שיחה, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא 
מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר הלכה, שכן מצינו בנביאים הראשונים שסיימו דבריהם 

בדברי שבח ותנחומים.

וכן תנא מרי בר בריה דרב הונא, בריה דרבי ירמיה בר אבא: אל יפטר אדם מחבירו אלא 
מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרהו.

מעשה ברב כהנא שנפטר מרב שימי בר אשי בדבר הלכה
לרב שימי בר אשי, מפום נהרא עד בי צניתא  כי הא דרב כהנא, אלוייה ]ליווה בדרך[ 

דבבל ]ממקום שנקרא 'פום נהרא' עד מקום דקלים ידוע בבבל[,
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כי מטא להתם ]כאשר הגיעו לשם, למקום הדקלים[, אמר ליה רב כהנא לרב שימי בר 
אשי: מר ]כבודו[, ודאי דאמרי אינשי, הני צניתא דבבל איתנהו ]האם זה נכון מה שאנשים 

אומרים שדקלים אלו של בבל, קיימים[ מאדם הראשון ועד השתא ]ועד עכשיו[,

אמר ליה רב שימי בר אשי: אדכרתן מילתא דרבי ]הזכרת לנו דבר שאמר רבי[ יוסי 
ולא  'בארץ אשר לא עבר בה איש  יוסי ברבי חנינא, מאי דכתיב  רבי  ברבי חנינא, דאמר 

ישב אדם שם',

ויש לשאול בביאור הפסוק, וכי מאחר דלא עבר, היאך ישב, והרי דבר פשוט הוא שאם 
לא עבר בודאי גם לא ישב, ולמה הפסוק אומר שגם לא עבר וגם לא ישב שם אדם,

אלא מה שנאמר לא עבר ולא ישב, לומר לך, כל ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב, 
שאנשים  מה  וזה  נתישבה,  לא  לישוב,  הראשון  אדם  עליה  גזר  שלא  ארץ  וכל  נתישבה, 
אומרים שדקלים אלו הם מימות אדם הראשון, שהוא גזר על אותו מקום לישוב דקלים.

שיעור הדרך שליוה רב מרדכי את רב שימי בר אשי
רב מרדכי אלוייה ]ליוה בדרך[ לרבי שימי בר אשי, מ'הגרוניא' ועד 'בי כיפי' ]שמות של 

מקומות[, ואמרי לה ]ויש אומרים[ עד 'בי דורא' ]שם מקום[.

כונת ליבו לשמים בתפילה
תנו רבנן, המתפלל צריך שיכוין את לבו לשמים.

אבא שאול אומר: סימן לדבר 'תכין לבם תקשיב אזנך', אם 'תכין ליבם', אז 'תקשיב אזנך'.

מנהגו של רבי עקיבא בתפילה
יהודה: כך היה מנהגו של רבי עקיבא, כשהיה מתפלל עם הצבור, היה  תניא אמר רבי 

מקצר ועולה, מפני טורח צבור.

וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו, אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת.

וכל כך למה, מפני כריעות והשתחויות.

· · ·

תפילה בבית שיש בו חלונות
אמר רבי חייא בר אבא: לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות, שנאמר 'וכוין פתיחן 

ליה' וגו' ]וחלונות פתוחות לו[.

דרשות נוספות על תפילה מתפילת דניאל
]תפילה ג' פעמים ביום:[ יכול יתפלל אדם כל היום כלו?

כבר מפורש על ידי דניאל 'וזמנין תלתא' וגו' ]ושלשה פעמים[, שחרית מנחה וערבית.

]התפילה היא מקדמת דנא:[ יכול משבא לגולה הוחלה ]התחילה[ התפלה הזאת, אבל 
קודם לכן לא היה רגיל בכך?
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כבר נאמר 'די הוא עבד מן קדמת דנא' ]שהוא עשה כן כבר מזמן קדם[.

]תפילה נגד ירושלים:[ יכול יתפלל אדם לכל רוח שירצה?

תלמוד לומר )לקבל( ]'נגד[ ירושלם'.

ג' התפילות בזמנים שונים
יכול יהא כוללן את כל השלש תפילות בבת אחת ]בזמן אחד[?

כבר מפורש על ידי דוד, דכתיב 'ערב ובקר וצהרים וגו' ]אשיחה ואהמה וישמע קולי['.

לא להשמיע את הקול בתפילה
יכול ישמיע קולו בתפלתו?

כבר מפורש על ידי חנה, שנאמר 'וקולה לא ישמע'.

סדר התפילה, שבח ואחר כך בקשה
כך  ואחר  תפילה'[,  'שומע  עד  חונן'  'אתה  ברכות  ]כגון  צרכיו  קודם  ישאל אדם  יכול 

יתפלל שלש ברכות ראשונות שהם שבח?

כבר מפורש על ידי שלמה, שנאמר 'לשמוע אל הרנה ואל התפלה', 'רנה' זו תפלה של 
שבח, תחילה, ואחר כך 'תפלה' זו בקשה על צרכיו.

מקום הוספת בקשות בתפילה
אין אומר דבר )בקשה( אחר אמת ויציב, קודם שלש ראשונות, ]שאומר 'גאולת מצרים' 
שהיא סיום ברכת 'אמת ויציב', ומסמיך לה את שלשה הראשונות, שהם שבח, ואין אומר 

בקשות ביניהם[, אבל אחר התפלה, אפילו כסדר וידוי של יום הכפורים, אומר.

]יכול לשאול צרכיו בשומע תפילה, ואחרי התפילה יכול להאריך בבקשות:[ איתמר 
נמי אמר רב חייא בר אשי, אמר רב: אף על פי שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה. 

אם בא לומר אחר תפלתו אפילו כסדר של יום הכפורים, אומר.

· · ·
הלכות תפילה הנלמדות מתפילת חנה

אמר רב המנונא: כמה הלכתא גברוותא ]כמה הלכות גדולות[ איכא למשמע מהני קראי 
דחנה ]יש לשמוע מפסוקי התפילה של חנה[:

]כוונת הלב:[ 'וחנה היא מדברת על לבה', מכאן למתפלל צריך שיכוין לבו.

די בכונת  ]ולא  נעות', מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו  'רק שפתיה  ]חיתוך שפתיים:[ 
הלב, אלא צריך לומר את תיבות התפילה[.

]לא להגביה הקול[ 'וקולה לא ישמע', מכאן שאסור להגביה קולו בתפלתו.

]שכור אסור להתפלל[ 'ויחשבה עלי לשכרה, ויאמר לה עלי עד מתי תשתכרין', מכאן 
ששכור אסור להתפלל.
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'תוכחה' ו'חשד' על דבר שאינו הגון, הנלמדים מהפסוקים במעשה חנה

]מצוות תוכחה:[ נאמר בפסוק 'ויאמר אליה עלי עד מתי תשתכרין' וגו'. אמר רבי אלעזר: 
מכאן ]ממה שעלי הוכיח את חנה )שחשב שהיא שכורה(, לומדים[ לרואה בחבירו ]עמוד 

ב[ דבר שאינו הגון, שצריך להוכיחו.

]הנחשד בדבר שאינו הגון, אם הנחשד הגון, עליו להודיע זאת:[ נאמר בפסוק 'ותען 
חנינא: אמרה  ברבי  יוסי  רבי  אומרים[  ]ויש  ואיתימא  עולא,  ותאמר לא אדני'. אמר  חנה 
ליה חנה לעלי, לא אדון אתה בדבר זה, ולא רוח הקודש שורה עליך שאתה חושדני בדבר 

זה, שהרי איני שכורה.

]נוסח אחר בתשובת חנה לעלי[ איכא דאמרי: הכי אמרה ליה, לא אדון אתה, לאו איכא 
שכינה ורוח הקודש גבך ]וכי אין שכינה ורוח הקודש אצלך[ שדנתני לכף חובה ולא דנתני 

לכף זכות, מי לא ידעת ד'אשה קשת רוח אנכי'.

נאמר בפסוק 'ויין ושכר לא שתיתי'. אמר רבי אלעזר: מכאן לנחשד בדבר שאין בו, שצריך 
הנחשד לנקות את עצמו ולהודיעו לחושד שאין בו את הדבר מגונה שנחשד עליו.

]עוד בעניני תפילה, הנלמד ממעשה חנה, שכור שמתפלל כאילו עובד עבודה זרה:[ 
'אל תתן את אמתך לפני בת בליעל'. אמר רבי אלעזר: מכאן לשכור שמתפלל, כאלו עובד 
עבודה זרה, ולמדים זאת מגזרה שווה ]שתי מקומות שכתוב בהם מילה זהה, לומדים זה 
מזה[ כתיב הכא 'לפני בת בליעל', וכתיב התם 'יצאו אנשים בני בליעל מקרבך', מה להלן 

עבודה זרה, אף כאן עבודה זרה.

]החושד את חבירו בדבר שאין בו, צריך לפייסו ולברכו[ 'ויען עלי ויאמר לכי לשלום'. 
אלא  עוד,  ולא  לפייסו,  שצריך  בו,  שאין  בדבר  חברו  את  לחושד  מכאן  אלעזר:  רבי  אמר 

שצריך לברכו, שנאמר 'ואלהי ישראל יתן את שלתך'.

לא היה אדם שקרא לקב"ה 'צבאות' עד חנה

'ותדר נדר ותאמר ה' צבאות'. אמר רבי אלעזר: מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, 
לא היה אדם שקראו להקדוש ברוך הוא 'צבאות', עד שבאתה חנה וקראתו 'צבאות'.

אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך, 
קשה בעיניך שתתן לי בן אחד.

משל למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו, בא עני אחד ועמד על 
הפתח, אמר להם, תנו לי פרוסה אחת, ולא השגיחו עליו.

דחק ונכנס אצל המלך, אמר לו ]העני למלך[: אדוני המלך, מכל סעודה שעשית, קשה 
בעיניך ליתן לי פרוסה אחת.

ביאור הפסוק 'אם ראה תראה': אמרה חנה אשתה 'מי סוטה', ועקרה ששותה והיא 'נקיה' נפקדת

'אם ראה תראה'. אמר רבי אלעזר: אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם 
אם ראה, בעניי ותתן לי בן, מוטב.
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ואם לאו, תראה ]אעשה מעשה שתהיה מוכרח לתת לי בן[, אלך ואסתתר בפני אלקנה 
בעלי ]אתייחד עם אחרים, ויחשדני בעלי[,

וכיון דמסתתרנא ]וכיון שאני אתייחד[ משקו לי מי סוטה ]לבדוק אם החשד הוא חשד 
אמת[,

ואי אתה עושה תורתך פלסתר ]ואין אתה עושה את תורתך שקר[, שנאמר 'ונקתה ונזרעה 
זרע', שמי ששותה מי סוטה, והיא 'נקתה' ]שהיא 'נקיה', שהיא לא זנתה[, היא מקבלת 

שכר, 'ונזרעה זרע', שאם היא היתה עקרה, הרי היא נפקדת.

שאלה: מה ביאור הפסוק לפי הדעה הסוברת שהשותה מי סוטה אינה נפקדת

]שואלת הגמרא: ביאור זה מיושב רק לפי הסובר שהשותה מי סוטה והיא 'נקיה', שכרה 
נפקדת,  עקרה  היתה  אם  דאמר,  למאן  הניחא  נפקדת:[  היא  הרי  עקרה,  היא  הוא, שאם 

שפיר ]טוב ומבואר לשון הפסוק[.

אלא למאן דאמר, ששכרה הוא: אם היתה יולדת בצער, יולדת בריוח. אם היתה יולדת 
קצרים,  יולדת  יולדת לבנים. אם היתה  שחורים,  יולדת  יולדת זכרים. אם היתה  נקבות, 

יולדת ארוכים. מאי איכא למימר ]מהו ביאור הפסוק 'אם ראה תראה'[?

]מחלוקת התנאים בענין שכרה של השותה מי סוטה, ונמצא נקיה[

]דעת רבי ישמעאל:[ דתניא, 'ונקתה ונזרעה זרע', מלמד שאם היתה עקרה, נפקדת. דברי 
רבי ישמעאל.

]דעת רבי עקיבא:[ אמר ליה רבי עקיבא: אם כן ילכו כל העקרות כולן ויסתתרו, וזו שלא 
קלקלה נפקדת. אלא מלמד שאם היתה יולדת בצער, יולדת בריוח. קצרים, יולדת ארוכים. 

שחורים, יולדת לבנים. אחד, יולדת שנים.

ולפי שיטת רבי עקיבא, עדיין אין לנו ביאור, מאי מהו ביאור לשון הפסוק 'אם ראה 
תראה'?

ביאור: לפי דעה זו, אין דרשה בפסוק 'אם ראה תראה'

מבארת הגמרא: דברה תורה כלשון בני אדם, דרכה של תורה לומר בכפל לשון, כלשון 
בני אדם, ולכן כתוב 'ראה תראה', ואין דרשה בלשון זו.

דרשה: ג' פעמים כתוב בפסוקי חנה 'אמתך'

אצל חנה נאמר שלש פעמים לשון 'אמתך': 'בעני אמתך', 'אל תשכח את אמתך', 'ונתתה 
לאמתך', אמר רבי יוסי ברבי חנינא: שלש אמתות ]'אמתך', מלשון מיתה[ הללו למה?

באשה  בראת  מיתה  בדקי  שלשה  עולם  של  רבונו  הוא,  ברוך  הקדוש  לפני  חנה  אמרה 
]שהאשה נבדקת בהן בשעת הסכנה, שאם ימצא בה אחד מהם תמות[, ואמרי לה ]ויש 
שקוראים לזה[ שלשה דבקי מיתה, ואלו הן: נדה, וחלה, והדלקת הנר של שבת, על שלוש 

עברות הללו נשים מתות, כלום עברתי על אחת מהן?
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ביאור לשון חנה בתפילתה 'זרע אנשים'
חנה בתפילתה ביקשה: 'ונתתה לאמתך זרע אנשים'. מאי 'זרע אנשים'?

]ביאור א:[ אמר רב: גברא בגוברין ]איש באנשים[.

]ביאור ב:[ ושמואל אמר: זרע שמושח שני אנשים. ומאן אינון? שאול ודוד.

]ביאור ג:[ ורבי יוחנן אמר: זרע ששקול כשני אנשים. ומאן אינון? משה ואהרן. שנאמר 
'משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו'.

]ביאור ד:[ ורבנן אמרי: 'זרע אנשים', זרע שמובלע בין אנשים.

כי אתא רב דימי אמר ]לבאר דברי רבנן[: לא ארוך, ולא גוץ, ולא קטן, ולא אלם ]עבה[, 
בעיני  פלא  יהיה  שלא  מדאי,  יותר  חכם  ולא  מדאי[,  יותר  ]לבן  גיחור  ולא  צחור,  ולא 

הבריות, ומתוך שמדברים עליו שולטת בו עין הרע, ולא טפש.

ישיבה בד' אמות של המתפלל
'אני האשה הנצבת עמכה בזה'. 'הנצבת עמכה', פירושו 'העומדת איתך', משמע שעלי 
גם עמד, אמר רבי יהושע בן לוי: מכאן אנו למדים שאסור לישב בתוך ארבע אמות של 

תפלה, שעלי עמד, היות והיא התפללה בתוך ד' אמותיו.

ביאור הפסוק 'אל הנער הזה התפללתי' שעלי רצה להעניש את שמואל שהורה הלכה בפניו
ולא  זה  'על  משמע  הזה',  'הנער  ]מהלשון  התפללתי'.  הזה  הנער  'אל  בפסוק  נאמר 
ורצה עלי לענשו במיתה  על אחר', ומבארת הגמרא ששמואל הורה הלכה בפני עלי, 
בידי שמים, ולהתפלל על חנה שיתן לה ה' בן אחר, ועל זה אמרה חנה 'אל הנער הזה 

התפללתי' ולא לאחר[.

אמר רבי אלעזר: שמואל מורה הלכה לפני רבו היה, שנאמר 'וישחטו את הפר ויביאו את 
הנער אל עלי', ויש להבין את הפסוק מה השייכות בין תחילת הפסוק ששחטו את הפר 

לסופו שהביאו את הנער אל עלי, וכי משום ד'וישחטו את הפר' הביאו 'הנער אל עלי'?

אלא, מוכח מלשון הפסוק, שהיה שייכות בין שחיטת הפר, להבאת שמואל אל עלי, 
כדלהלן: אמר להן עלי, קראו כהן, ליתי ולשחוט, ]שיבוא כהן[ וישחוט את הקרבן שהביאה 

חנה.

חזנהו שמואל דהוו מהדרי בתר כהן למישחט ]ראה אותם שמואל שהם מחפשים כהן 
שישחט את הקרבן[.

למה לכו לאהדורי בתר כהן למישחט ]למה לכם לחפש אחרי כהן  אמר להו שמואל: 
שישחט את הקרבן[, והרי שחיטה בזר כשרה, שישראל יכול לשחוט את הקרבן.

ענין  את  מסמיך  הפסוק  ]ולכן  עלי[  לפני  שמואל  את  ]הביאו  דעלי  לקמיה  אייתוהו 
שחיטת הפר להבאת שמואל אל עלי, שהביאו אותו בגלל ענין הוראתו בשחיטה[, אמר 

ליה עלי לשמואל: מנא לך הא ]מנין לך הלכה זו, ששחיטה כשרה בזר[?

אמר ליה שמואל: מי כתיב ושחט הכהן, שמשמע ששחיטה כשרה רק בכהן, והרי 'והקריבו 
הכהנים' כתיב, והגמרא מבארת שמה שכתוב 'והקריבו הכהנים' נאמר על קבלת הדם 
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מקבלה  זה העבודה כשרה דוקא בכהנים,  של הבהמה בכלי לאחר השחיטה, שמשלב 
]מקבלת הדם[ ואילך מצות כהונה, מכאן לשחיטה ]שהיא לפני קבלת הדם[ שכשרה בזר.

אמר ליה עלי: מימר שפיר קא אמרת ]טוב אמרת[, מיהו ]אמנם[ מורה הלכה בפני רבך 
את, וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה בידי שמים.

אתיא חנה וקא צוחה קמיה ]באה חנה וצווחה לפניו[, 'אני האשה הנצבת עמכה בזה' וגו'.

אמר לה, שבקי לי דאענשיה ]תניחי לי שאעניש אותו[, ובעינא רחמי ]ואבקש רחמים[, 
ויהיב לך רבא מיניה ]ואתן לך בן גדול ממנו[.

אמרה ליה: 'אל הנער הזה התפללתי'.

ביאור לשון הפסוק 'וחנה היא מדברת על לבה'
'וחנה היא מדברת על לבה'. אמר רבי אלעזר, משום רבי יוסי בן זמרא: על עסקי לבה,

כך אמרה לפניו, רבונו של עולם, כל מה שבראת באשה, לא בראת דבר אחד לבטלה,

עינים לראות, ואזנים לשמוע, חוטם להריח, פה לדבר, ידים לעשות בהם מלאכה, רגלים 
להלך בהן, דדים להניק בהן,

דדים הללו שנתת על לבי למה? לא להניק בהן? תן לי בן, ואניק בהן.

תענית בשבת
ואמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרא: כל היושב בתענית בשבת, קורעין לו גזר דינו 
של שבעים שנה ]כלומר, אפילו נגזר עליו מנעוריו[, לפי שתענית קשה בשבת, לפי שהכל 

מתענגים בו והוא מתענה, ואף על פי כן חוזרין ונפרעין ממנו דין עונג שבת.

מאי תקנתיה? אמר רב נחמן בר יצחק: ליתיב תעניתא לתעניתא ]ישב למחר בתענית 
על כך שהתענה בשבת[.

חנה הטיחה דברים כלפי מעלה
ואמר רבי אלעזר: חנה הטיחה דברים כלפי מעלה, שנאמר 'ותתפלל על ה'', מלמד שהטיחה 

דברים כלפי מעלה.

אליהו הטיח דברים כלפי מעלה
ואמר רבי אלעזר: אליהו הטיח דברים כלפי מעלה, שנאמר 'ואתה הסבות את לבם אחורנית'.

יצחק: מנין שחזר הקדוש ברוך הוא  אמר רבי שמואל בר רבי  ]הקב"ה הודה לאליהו:[ 
והודה לו לאליהו שהודה לאחר זמן, בפסוקים של נבואת נביאים אחרים, דכתיב 'ואשר 

הרעותי', כלומר, אני גרמתי להם שבראתי יצר הרע.

�
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ברכות דף לב יום שלישי ט' שבט תש"פ 

דכתיב 'ואשר הרעותי' ]מבואר בדף הקודם[.

פסוקים שמלמדים זכות על ישראל, שהקב"ה אומר: אני גרמתי שחטאו, שבראתי את היצר הרע
אמר רבי חמא ברבי חנינא: אלמלא שלש מקראות הללו, נתמוטטו רגליהם של שונאי 
לא  הם  זו  זכות  ובלימוד  ישראל  על  זכות  שמלמדים  פסוקים  שלשה  ישנם   – ישראל 
מתמוטטים ]הגמרא אומרת 'נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל', כדי לא לומר דבר 

רע על ישראל[.

]פסוק א:[ חד, דכתיב 'ואשר הרעותי', הקב"ה אומר, אני גרמתי להם שיחטאו, שבראתי 
את היצר הרע, ובזה יש לישראל פתחון פה, שיאמרו במשפט, ה' גרם לנו שברא את 

היצר הרע.

]פסוק ב:[ וחד, דכתיב 'הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל'.

]פסוק ג:[ וחד, דכתיב 'והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר'.

]פסוק נוסף:[ רב פפא אמר: מהכא 'ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחקי תלכו'.

שבפסוקים אלו מבואר שהכל ביד ה', ובידו לבטל מאיתנו את היצר הרע.

משה הטיח דברים כלפי מעלה ]'רוב השפע גרם לחטא'[
ואמר רבי אלעזר: משה הטיח ]זרק[ דברים כלפי מעלה, שנאמר 'ויתפלל משה אל ה'', 
אל תקרי 'אל ה'' אלא על ה', שכן דבי רבי אליעזר בן יעקב קורין לאלפין עיינין, ולעיינין 

אלפין ]שהאות א והאות ע' מתחלפים, במקום אל ה' אומרים על ה'[.

]מקור נוסף שמשה הטיח כלפי מעלה, ואמר שהשפע גרם לחטא[ דבי רבי ינאי אמרי: 
מהכא 'ודי זהב'. מאי 'ודי זהב'? אמרי דבי רבי ינאי, כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, 
רבונו של עולם בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל, עד שאמרו די, הוא גרם שעשו 

את העגל.

מתוך קופה של  ומזיק[,  ומשתגע  ]שמח  נוהם  אין ארי  ינאי:  רבי  דבי  אמרי  א:[  ]משל 
תבן, אלא מתוך קופה של בשר.

]משל ב:[ אמר רבי אושעיא: משל לאדם שהיתה לו פרה כחושה ובעלת אברים ]שאבריה 
ניכרים מחמת דלות בשרה וכחישותה[, האכילה כרשינין ]מאכל בהמה[ והיתה מבעטת 

בו. אמר לה ]לבהמתו[, מי גרם ליך שתהא מבעטת בי, אלא כרשינין שהאכלתיך.

]משל ג:[ אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן: משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו, 
יעשה  מה  זונות,  של  פתח  על  והושיבו  צוארו,  על  כיס  לו  ותלה  והשקהו,  והאכילו,  וסכו, 

אותו הבן שלא יחטא.

הונא,  דרב  בריה  אחא  רב  אמר  מפסוק:[  ב'  ומקור  אנשים,  כך  על  שאומרים  ]מאמר 
אמר רב ששת: היינו דאמרי אינשי, מלי כריסיה זני בישי ]מילוי הכרס הוא ממיני חטאים 

הרעים[, שנאמר 'כמרעיתם וישבעו, שבעו וירם לבם, על כן שכחוני'.
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]מקור ג:[ רב נחמן אמר: מהכא 'ורם לבבך ושכחת את ה''.

]מקור ד:[ ורבנן אמרי מהכא: 'ואכל ושבע ודשן ופנה אל אלהים אחרים'.

]מקור ה:[ ואי בעית אימא ]ואם תרצה, תאמר[ מהכא 'וישמן ישרון ויבעט'.

]הקב"ה הודה בזה למשה:[
אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן: מנין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו למשה, 

שנאמר 'וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל'.

· · ·
דרשות בפסוקי תפילת משה רבינו לאחר חטא העגל

'וידבר ה' אל משה לך רד'. מאי 'לך רד'?

]הקב"ה אמר למשה 'רד מגדולתך', ותשש כוחו של משה[ אמר רבי אלעזר: אמר לו 
גדולה אלא בשביל ישראל,  הקדוש ברוך הוא למשה, משה רד מגדולתך, כלום נתתי לך 

ועכשיו ישראל חטאו, אתה למה לי.

מיד תשש כחו של משה, ולא היה לו כח לדבר.

וכיון שאמר לו הקב"ה  ]משה רבינו מבין מדברי הקב"ה שאין הדבר תלוי אלא בו:[ 
'הרף ממני ואשמידם', ]והראה לו הקב"ה בזה שיש כח בידו למחול על ידי תפלה[, אמר 

משה, דבר זה תלוי בי, מיד עמד ונתחזק בתפלה, ובקש רחמים.

משל למלך שכעס על בנו, והיה מכהו מכה גדולה, והיה אוהבו יושב לפניו ומתירא לומר 
לו דבר, אמר המלך אלמלא אוהבי זה שיושב לפני הרגתיך, אמר ]אוהבו של המלך[, דבר 

זה תלוי בי. מיד עמד והצילו.

אמר  שהקב"ה  בפסוק  נאמר  שתמחול'[  עד  מניחך  'איני  לקב"ה  אומר  רבינו  ]משה 
למשה רבינו: 'ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול' וגו'. מלשון 
הפסוק 'הניחה לי' משמע שהיה משה רבינו אוחז כביכול בה', בביאור דבר זה אמר רבי 
אבהו: אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שתפסו משה להקדוש ברוך הוא, כאדם 
שהוא תופס את חבירו בבגדו, ואמר לפניו, רבונו של עולם, אין אני מניחך, עד שתמחול 

ותסלח להם.

]תשובת משה רבינו על מה שאמר לו ה' 'ואעשה אותך לגוי גדול'[
נאמר בפסוק שהקב"ה אמר משה רבינו 'ואעשה אותך לגוי גדול' וגו'.

אמר רבי אלעזר: אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, ומה כסא של שלש 
רגל אחד  כסא של  כעסך,  לפניך בשעת  לעמוד  יכול  אינו  ויעקב[  יצחק  ]אברהם  רגלים 
]אם תכלה את ישראל, ותעשה ממני גוי גדול, שיהיה להם רק את זכותי[ על אחת כמה 

וכמה, שלא תעמוד זכותי לבד לפניך בשעת כעסך.

יאמרו ראו פרנס שהעמיד עליהם,  פנים מאבותי, עכשיו  בי בושת  עוד, אלא שיש  ולא 
בקש גדולה לעצמו ולא בקש עליהם רחמים.
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תפילת משה על ישראל
נאמר בפסוק 'ויחל משה את פני ה''.

עד  הוא,  ברוך  הקדוש  לפני  בתפלה  משה  שעמד  מלמד  אלעזר:  רבי  אמר  א:[  ]ביאור 
שהחלהו ]שמשה רבינו הפציר הרבה בתפילה[.

]ביאור ב:[ ורבא אמר: משה רבינו עמד בתפילה עד שהפר לו לקב"ה את נדרו שאמר 
שיכלה את בני ישראל. ]הוכחה ש'ויחל' הוא לשון נדר[. כתיב הכא 'ויחל', וכתיב התם 'לא 
יחל דברו', ואמר מר, הוא אינו מיחל אבל אחרים מחלין לו ]שאחרים יכולים להתיר נדר[.

]ביאור ג[ ושמואל אמר: 'ויחל' הוא לשון 'חלל', שפירושו מת. מלמד שמסר משה רבינו 
עצמו למיתה עליהם ]על ישראל[, שנאמר 'ואם אין מחני נא מספרך'.

]ביאור ד[ אמר רבא, אמר רב יצחק: 'ויחל' הוא לשון 'יחולו על ראשו', מלמד שהחלה 
]שהחיל, הניח[ משה רבינו עליהם את מדת הרחמים.

]ביאור ה[ ורבנן אמרי: מלמד שאמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, חולין 
הוא לך מעשות כדבר הזה.

אומר: מלמד שעמד משה  הגדול  אליעזר  רבי  תניא  ה''.  פני  את  'ויחל משה  ו[  ]ביאור 
בתפלה לפני הקדוש ברוך הוא עד שאחזתו אחילו.

מאי אחילו? אמר רבי אלעזר: אש של עצמות.

מאי אש של עצמות? אמר אביי: אשתא דגרמי ]שמרוב תפילה הוא נחלה במחלת 'חום' 
בעצמות[.

]טענת משה רבינו שה' נשבע לאבות בשמו על ריבוי זרעם ככוכבי השמים[
נאמר בפסוק 'זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך', שה' נשבע 

בשמו, כמו שנאמר בפרשת עקידת יצחק )בראשית כב( 'בי נשבעתי'.

מבררת הגמרא מאי 'בך'?

אמר רבי אלעזר: אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, אלמלא נשבעת להם 
בשמים ובארץ, הייתי אומר, כשם ששמים וארץ בטלים, כך שבועתך בטלה.

ועכשיו שנשבעת להם בשמך הגדול, מה שמך הגדול, חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, 
כך שבועתך, קיימת לעולם ולעולמי עולמים.

מי אמר את הפסוק 'הארץ הזאת אשר אמרתי'
בדברי משה לקב"ה נאמר, 'ותדבר אלהם ארבה את זרעכם ככוכבי השמים, וכל הארץ 
אמרתי',  'אשר  שכתוב[  זו  לשון  ביאור  ]מהו  האי  הגמרא:  שואלת  אמרתי',  אשר  הזאת 
והלא 'אשר אמרת' מיבעי ליה ]היה לו לפסוק לומר[, שהרי משה רבינו אומר לה', 'הארץ 

אשר אמרת', ולמה כתוב 'אמרתי'?

]תשובה א, הקב"ה אמרו:[ אמר רבי אלעזר: עד כאן ]עד תיבות 'ככוכבי השמים' שבפסוק, 
הם[ דברי תלמיד ]דברי משה רבינו[. מכאן ואילך ]מתיבות 'וכל הארץ', הם[ דברי הרב 
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]דברי הקב"ה, שהסכים וקיבל את תפילתו של משה, ואמר לו אעשה כדבריך, וזהו מה 
שנאמר בפסוק 'וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם'[.

]תשובה ב, משה אמרו:[ ורבי שמואל בר נחמני אמר: אלו ואלו דברי תלמיד ]כל הפסוק 
הוא מדברי משה[.

אלא כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, דברים שאמרת לי בסנה, לך 
אמור להם לישראל בשמי ]שאמרת לי לומר לבני ישראל שה' אומר 'אעלה אתכם מעני 

מצרים אל ארץ טובה ורחבה'[,

הלכתי ואמרתי להם בשמך, וזהו שמשה רבינו אמר שאמר לבני ישראל: ה' אמר 'וכל 
הארץ אשר אמרתי אתן לזרעכם'[.

ואחרי שאמרתי להם הבטחה זו, עכשיו בחטא העגל שה' רוצה לכלותם, מה אני אומר 
להם.

ביאור הפסוק 'מבלתי יכולת ה' ]תשש כוחו כנקבה[
נאמר בפסוק 'מבלתי יכולת ה'',

מבררת הגמרא, מדוע נאמר 'יכולת ה' ]בלשון נקבה[, 'יכול ה'' מיבעי ליה ]היה לומר 
'יכול' בלשון זכר[?

אמר רבי אלעזר: אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, עכשיו ]אם תכלה 
את בני ישראל[ יאמרו אומות העולם, תשש כחו של הקב"ה כנקבה, ואינו יכול להציל.

אמר הקדוש ברוך הוא למשה: והלא כבר ראו נסים וגבורות שעשיתי להם על הים.

אמר לפניו: רבונו של עולם, עדיין יש להם לאומות העולם לומר, למלך אחד יכול לעמוד, 
לשלשים ואחד מלכים שבארץ כנען אינו יכול לעמוד, ולכן הוא מכלם במדבר.

הקב"ה חזר והודה למשה
אמר רבי יוחנן: מנין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו למשה, שנאמר 'ויאמר ה' סלחתי 

כדבריך'.

'כדבריך' עתידים אומות העולם לומר כן ]שאם אכלה את בני  תני דבי רבי ישמעאל: 
ישראל, יאמרו האומות 'תשש כוחו'[. אשרי תלמיד שרבו מודה לו.

הגמרא מביאה רמז נוסף לכך בפסוק 'ואולם חי אני', אמר רבא, אמר רב יצחק: מלמד 
יאמרו  שלא  בדבריך,  האומות  בפני  החייתני  משה,  למשה,  הוא  ברוך  הקדוש  לו  שאמר 

'תשש כוחו'.

· · ·

שבח ואח"כ תפילה ]כתפילת משה רבינו[
דרש רבי שמלאי: לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל.

מנלן?
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'ה' אלהים אתה החלות להראות את  וכתיב  'ואתחנן אל ה' בעת ההיא',  ממשה, דכתיב 
עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך', 
הרי שבתחילת תחינת ותפילת משה רבינו, אמר דברי שבח, וכתיב בתריה ]ורק לאחר 

ביקש משה רבינו:[ 'אעברה נא ואראה את הארץ הטובה' וגו'.

סימן למאמרים הבאים

)סימן למאמרים מרבי אלעזר על תפילה: מעשי"ם, צדק"ה, קרב"ן, כה"ן ]מאמר זה בשם 
רבי יוחנן[, תעני"ת ]מאמר זה בשם רבא[, מנע"ל ]שערים שננעלו[, ברז"ל(.

גדולה תפילה ממעשים טובים ]ונלמד זאת מתפילת משה רבינו[

]עמוד ב[ אמר רבי אלעזר: גדולה תפלה יותר ממעשים טובים.

שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבינו, אף על פי כן לא נענה אלא בתפלה.

שנאמר 'אל תוסף דבר אלי', וסמיך ליה 'עלה ראש הפסגה', הרי שבזכות תפילתו נתרצה 
ה' להראות לו את ארץ ישראל.

גדולה תענית יותר מצדקה

ואמר רבי אלעזר: גדולה תענית יותר מן הצדקה.

מאי טעמא? זה ]תענית היא צער[ בגופו. וזה ]צדקה, היא[ בממונו.

גדולה תפילה יותר מצדקה

ואמר רבי אלעזר: גדולה תפלה יותר מן הקרבנות.

שנאמר 'למה לי רוב זבחיכם', וכתיב 'ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם גם כי תרבו 
תפלה אינני שמע', הרי שאף שנאמר 'למה לי רוב זבחיכם' שהזבחים אינם מתקבלים, 
עוד הוסיף הפסוק ואמר שה' לא יקבל את התפילה, היות ותפילה היא גדולה מהקרבנות, 

והיה צד לומר שאף שהקרבנות אינם מתקבלים, התפילה תתקבל.

]דרשה נוספת מהפסוק הנ"ל, ברכת כהנים על ידי כהן שהרג[

אמר רבי יוחנן: כל כהן שהרג את הנפש, לא ישא את כפיו, שנאמר ']ובפרשכם כפיכם 
אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפלה אינני שמע ידיכם דמים מלאו'.

שערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו

אזעק  כי  'גם  ננעלו שערי תפלה, שנאמר  בית המקדש,  מיום שחרב  אלעזר:  רבי  ואמר 
ואשוע שתם תפלתי'.

ואף על פי ששערי תפלה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו, שנאמר 'שמעה תפלתי ה' ושועתי 
האזינה אל דמעתי אל תחרש', ממה שלא כתוב 'את דמעתי תראה', מוכח שהדמעה נראית 

לפני ה', ואין צריך להתפלל אלא שהיא תתקבל.
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תענית ביום מעונן
שנאמר  משום  מעונן[,  ביום  תענית  גזר  לא  ]רב  דעיבא  ביומא  תעניתא  גזר  לא  רבא 
בפני  חציצה  על  רומז  'שהענן'  בפסוק  משמעות  שיש  תפלה',  מעבור  לך  בענן  'סכותה 

קבלת התפילה.

חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים
לאביהם  ישראל  בין  ברזל  חומת  נפסקה  המקדש,  בית  שחרב  מיום  אלעזר:  רבי  ואמר 
שבשמים, שנאמר 'ואתה קח לך מחבת ברזל, ונתתה אותה קיר ברזל בינך ובין העיר', שהוא 

רמז למחיצת ברזל המפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים.

· · ·
מעלת המאריך בתפילתו ]כמו שמצאנו אצל משה רבינו[

אמר רבי חנין, אמר רבי חנינא: כל המאריך בתפלתו, אין תפלתו חוזרת ריקם.

מנא לן?

ממשה רבינו, שנאמר 'ואתפלל אל ה'', וכתיב בתריה 'ואנכי עמדתי בהר כימים הראשונים 
ארבעים יום וארבעים לילה וישמע ה' אלי גם בפעם ההיא'.

]שאלה מדברי רבי יוחנן שהמאריך בתפילה בא לכאב לב:[ איני ]האמנם[, והא אמר 
רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן: כל המאריך בתפלתו ומעיין בה ]מצפה שתעשה בקשתו 
על ידי הארכתו[, סוף בא לידי כאב לב, שנאמר 'תוחלת ממושכה מחלה לב', ]סוף שאין 
בקשתו מתקבלת, ונמצאת תוחלת )לשון חילוי ותחינה( ממושכת חנם, והוא כאב לב 

כשאדם מצפה ואין תאותו באה[.

רבי יוחנן ממשיך בדבריו, ומבאר מאי תקנתיה ]מה תקנתו[ של אדם, מה יעשה ובקשתו 
תתקבל? יעסוק בתורה, שנאמר בסוף הפסוק 'ועץ חיים תאוה באה', ואין 'עץ חיים' אלא 

תורה, שנאמר 'עץ חיים היא למחזיקים בה'.

לא  ]תשובה: מה שנאמר שאין התפילה מתקבלת, היא כשבטוח שבקשתו תתקבל:[ 
לב שאין בקשתו מתקבלת, מדובר  לידי כאב  בא  – מה שנאמר שהמאריך  קשיא, הא 
שכתוב  מה   – הא  תתקבל[,  שבקשתו  ובטוח  בתפילה  ]כשמאריך  בה  ומעיין  דמאריך 

שהמאריך בתפילה, תפילתו מתקבלת, מדובר דמאריך ולא מעיין בה.

התפלל ולא נענה יחזור ויתפלל
ויתפלל, שנאמר  יחזור  נענה,  ולא  חנינא: אם ראה אדם שהתפלל  ברבי  רבי חמא  אמר 
'קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה''. ]קוה, והתחזק, ולא תמשוך ידך, אלא חזור וקוה[.

דברים שצריכים חיזוק
תנו רבנן, ארבעה צריכין חזוק שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו.

ואלו הן: א( תורה. ב( ומעשים טובים. ג( תפלה. ד( ודרך ארץ ]אם אומן הוא לאומנתו, 
אם סוחר הוא לסחורתו, אם איש מלחמה הוא למלחמתו[.
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תורה ומעשים טובים, מנין?

שנאמר 'רק חזק ואמץ מאד לשמור ולעשות ככל התורה', 'חזק' בתורה, 'ואמץ' במעשים 
טובים.

תפלה, מנין?

שנאמר 'קוה אל ה', חזק ויאמץ לבך, וקוה אל ה''.

דרך ארץ, מנין?

שנאמר 'חזק ונתחזק בעד עמנו'.

· · ·
כנסת ישראל אומרת לקב"ה עזבת אותי ושכחת אותי

נאמר בפסוק )ישעיה מט יד( 'ותאמר ציון עזבני ה' וה' שכחני'.

הגמרא שואלת על כפל הלשון, 'עזבני' ו'שכחני', היינו עזובה, היינו שכוחה?

הוא,  ברוך  הקדוש  לפני  ישראל  כנסת  אמרה  הפסוק:  ביאור  הוא  כך  לקיש,  ריש  אמר 
רבונו של עולם, אדם נושא אשה על אשתו ראשונה, זוכר מעשה הראשונה. אתה, עזבתני, 

ושכחתני ]לא רק שעזבתני, אלא גם שכחתני, ואינך זוכר את מעשי הראשונים[.

תשובת הקב"ה לכנסת ישראל: כל מה שבראתי הוא בשבילך וכיצד את אומרת ששכחתי אותך

אמר לה הקדוש ברוך הוא ]לכנסת ישראל[: בתי, שנים עשר מזלות בראתי ברקיע,

ועל כל מזל ומזל בראתי לו, שלשים חיל, ]ראשי צבאות וחבורות חלוקות[.

ועל כל חיל וחיל בראתי לו, שלשים לגיון, ]'לגיון' וכן השמות דלהלן הם שמות ודרגות 
שררה, כגון שלטון, והגמון, ודוכס, ופחה[.

ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו, שלשים רהטון,

ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו, שלשים קרטון,

ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו, שלשים גסטרא,

ועל כל גסטרא וגסטרא תליתי בו, שלש מאות וששים וחמשה אלפי רבוא ]אלף רבוא, 
הוא אלף פעמים עשר אלף[ כוכבים כנגד ימות החמה,

וכולן לא בראתי אלא בשבילך,

ואת אמרת עזבתני ושכחתני.

המשך תשובת הקב"ה: לא אשכח הקרבנות שהקרבתם לי במדבר, ואשכח את מעשה העגל

בהמשך הפסוקים )ישעיה מט טו( נאמר, 'התשכח אשה עולה'. ]עולה מרמז על עולות 
אמר הקדוש ברוך הוא, כלום אשכח עולות אילים, ופטרי רחמים ]קרבן בכור  וקרבנות[, 

בהמה[, שהקרבת לפני במדבר.
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אמרה כנסת ישראל לפניו: רבונו של עולם, הואיל ואין שכחה לפני כסא כבודך, שמא 
לא תשכח לי מעשה העגל.

אמר לה הקב"ה: 'גם אלה תשכחנה'. ]'אלה' מרמז על מעשה העגל שאמרו 'אלה' אלהיך 
ישראל'[.

אמרה כנסת ישראל לפניו: רבונו של עולם, הואיל ויש שכחה לפני כסא כבודך, שמא 
תשכח לי מעשה סיני.

אמר לה הקב"ה: 'ואנכי לא אשכחך' ]ואנכי זה מעשה סיני - שנאמר בו אנכי ה' אלהיך[.

]מאמר רבי אלעזר כדרשה זו:[ והיינו דאמר רבי אלעזר, אמר רב אושעיא: מאי דכתיב 
'גם אלה תשכחנה', זה מעשה העגל. 'ואנכי לא אשכחך', זה מעשה סיני.

· · ·
חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת.

מקור לשהייה קודם התפילה

מנא הני מילי?

אמר רבי יהושע בן לוי: אמר קרא 'אשרי יושבי ביתך', ואחר כך נאמר 'עוד יהללוך סלה', 
שקודם שוהים ואחר כך מהללים ומתפללים.

שהייה אחרי התפילה

'אך  שנאמר  תפלתו,  אחר  אחת  שעה  לשהות  צריך  המתפלל  לוי:  בן  יהושע  רבי  ואמר 
צדיקים יודו לשמך, ישבו ישרים את פניך', אחר ההודאה שהיא התפילה, ישבו וישהו.

ברייתא על שהייה קודם התפילה ואחרי התפילה

תניא נמי הכי, המתפלל צריך שישהא שעה אחת קודם תפלתו, ושעה אחת אחר תפלתו.

קודם תפלתו מנין?

שנאמר 'אשרי יושבי ביתך'.

לאחר תפלתו מנין?

דכתיב 'אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך'.

הנהגת החסידים הראשונים בשהיה לפני התפילה ולאחריה

תנו רבנן, חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת, ומתפללין שעה אחת. וחוזרין ושוהין 
שעה אחת.

מבררת הברייתא: וכי מאחר ששוהין תשע שעות ביום בתפלה ]שלש שעות בכל אחת 
משלש התפילות[, תורתן היאך משתמרת, ומלאכתן היאך נעשית?
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מבארת הברייתא: אלא מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת בתוך לבם, שאין תלמודם 
משתכח, ומלאכתן מתברכת.

· · ·
שנינו במשנה: אפילו המלך שואל בשלומו, לא ישיבנו.

הפסק בתפילה כשמלך עכו"ם שואל בשלומו
באמצע  פוסק  כוכבים  עובדי  למלכי  אבל  ישראל,  למלכי  אלא  שנו  לא  יוסף:  רב  אמר 

התפילה, שלא יהרגנו.

]קושיא מברייתא שכתוב שאינו מפסיק אלא מקצר בתפילה ומסיימה:[ מיתיבי, המתפלל 
וראה אנס בא כנגדו, ראה קרון בא כנגדו, לא יהא מפסיק, אלא מקצר ועולה.

הברייתא   – הא  קשיא,  לא  לקצר:[  אפשרות  לו  כשיש  מדברת  הברייתא  ]תשובה, 
דאפשר לקצר ]ולסיים את התפילה עד שהמלך יבוא,  שאומרת שיקצר מדברת באופן 
כגון שהוא בסוף תפילתו[, ואזי הדין הוא שיקצר. ואם לאו ]אם אין לו זמן לקצר ולגמור 

את תפילתו[, פוסק.

מעשה בחסיד שלא הפסיק בתפילתו להשיב שלום לשר
ולא  שלום,  לו  ונתן  אחד,  שר  בא  בדרך,  מתפלל  שהיה  אחד  בחסיד  מעשה  רבנן,  תנו 

החזיר לו שלום.

המתין לו השר עד שסיים תפלתו.

לאחר שסיים תפלתו, אמר לו השר: ריקא, והלא כתוב בתורתכם 'רק השמר לך ושמור 
נפשך', וכתיב 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם',

כשנתתי לך שלום, למה לא החזרת לי שלום?

אם הייתי חותך ראשך בסייף, מי היה תובע את דמך מידי?

אמר לו החסיד: המתן לי עד שאפייסך בדברים.

אמר לו החסיד: אילו היית עומד לפני מלך בשר ודם, ובא חברך ונתן לך שלום, היית
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ברכות דף לג יום רביעי י' שבט תש"פ 

מעשה בחסיד שבאמצע תפילתו אמר לו השר שלום, והחסיד לא השיב לו, שאל אותו 
השר מדוע לא ענה לו וכיצד לא חשש ל'ונשמרתם מאד לנפשותיכם', אמר לו החסיד, 

אילו היית עומד לפני מלך בשר ודם, ובא חברך ונתן לך שלום, היית מחזיר לו?

אמר לו השר: לאו.

המשיך החסיד ושאל: ואם היית מחזיר לו, מה היו עושים לך?

אמר לו השר: היו חותכים את ראשי בסייף.

ודם,  לפני מלך בשר  עומד  ומה אתה שהיית  וחומר,  קל  דברים  והלא  החסיד:  לו  אמר 
שהיום כאן ומחר בקבר, כך ]לא היית פוסק, ואם היית פוסק היית נענש[, אני, שהייתי 
עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים, 

על אחת כמה וכמה שלא אפסיק בתפילתי להחזיר לך שלום.

מיד, נתפייס אותו השר, ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום.

· · ·
שנינו במשנה: אפילו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק.

פגע בו נחש או עקרב בתפילתו

אמר רב ששת: לא שנו שאינו פוסק בתפילה אלא אם נחש כרוך על עקבו, אבל אם 
מוכן  שהוא  מסוכן  שהעקרב  לפי  מגופו,  ומסירו  בתפילה  פוסק  גופו,  על  עולה  עקרב 

ועומד לעקוץ, ]יותר משהנחש עומד להכיש[.

קושיא: בברייתא משמע שנחש ודאי ממית

מיתיבי, נפל אדם לגוב אריות, אין מעידין עליו שמת, ואין מתירים את אשתו להינשא, 
שיתכן שלא ניזוק בגוב האריות, שלפעמים אין האריות רעבים ואינם טורפים.

נפל אדם לחפירה מלאה נחשים ועקרבים ]או זה או זה[, מעידין עליו שמת, ומתירים 
את אשתו, הרי שנחשים ודאי מכישים וממיתים.

תשובה: בברייתא מדובר שנפל על הנחשים ודחקם ולכן הם ודאי ממיתים

מלאה  לחפירה  שנפל  הברייתא  של  במקרה  שם[  ]שונה  התם  שאני  הגמרא:  עונה 
נחשים, דאגב איצצא ]כיון שנפל עליהם ודוחק אותם[ הרי הם מזקי, אבל באופן רגיל, 

נחש אינו עומד להכיש.

רואה שוורים כנגדו באמצע תפילתו

אמר רבי יצחק: ראה שוורים, פוסק בתפילתו.

]ראיה שהשור מסוכן וצריך להיזהר ממנו:[ דתני רב אושעיא, מרחיקין משור תם ]שלא 
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נגח אדם, או שנגח פחות מג' פעמים[ חמשים אמה. ומשור מועד ]שנגח ג' פעמים[ כמלא 
עיניו ]עד שאינו רואה את השור[.

]ראיה נוספת שצריך להיזהר משוורים:[ תנא משמיה דרבי מאיר: הזהר הרבה מהשור, 
שיאכל,  תבן  ובו  סל  לשור  שתולים  בסל,  השור  ]ראש  בדקולא  תורא  ריש  אם  ואפילו 
והוא עסוק באכילה[, סליק לאגרא ]עלה לגג[ לברוח ממנו, ושדי דרגא מתותך ]ותזרוק 

את הסולם תחתך, כדי שהשור לא יעלה אחריך[.

אמר שמואל: הני מילי ]דברים אלו שצריך כל כך להיזהר מהשור[ נאמרו בשור שחור, 
הימים שאין  ניסן מתוך שעברו  ]שבימי  בין קרניו,  לו  ניסן, מפני שהשטן מרקד  וביומי 
בארץ דשאים, ועכשיו רואה אותה מלאה דשאים, זחה דעתו עליו, ונכנס בו יצר הרע, 

והוא מועד להזיק[.

מעשה ברבי חנינא בן דוסא שערוד נשכו, והערוד מת

תנו רבנן, מעשה במקום אחד שהיה ערוד, והיה מזיק את הבריות, באו והודיעו לו לרבי 
חנינא בן דוסא.

אמר להם רבי חנינא בן דוסא: הראו לי את חורו ]את המקום שמשם הערוד יוצא[.

הראוהו את חורו. נתן רבי חנינא בן דוסא את עקבו על פי החור.

יצא הערוד ונשכו את רבי חנינא בן דוסא. ומת אותו ערוד, ]שכאשר ערוד נושך אדם, 
אם הערוד יגיע למים ראשון, האדם שננשך, מת. ואם האדם מגיע למים ראשון, הערוד 
הנושך מת, ונעשה נס לרבי חנינא בן דוסא ונבקע מעין מתחת עקבו, ונמצא שהגיע 

ראשון למים, והערוד מת[.

נטלו רבי חנינא בן דוסא את הערוד על כתפו, והביאו לבית המדרש, אמר להם לתלמידים 
בבית המדרש: ראו בני, אין ערוד ממית, אלא החטא ממית.

ואוי לו לערוד, שפגע בו רבי חנינא  באותה שעה אמרו: אוי לו לאדם, שפגע בו ערוד. 
בן דוסא.

משנה

שבח ובקשה על הגשמים בתפילה

מזכירין גבורות גשמים ]שבח שה' מוריד גשם, שאומרים 'משיב הרוח ומוריד הגשם'[ 
בתחיית המתים ]בברכת 'מחיה מתים'[.

ושאלה ]ומבקשים על הגשמים )'ותן טל ומטר'([ בברכת השנים ]בברכת 'מברך השנים'[.

היכן אומרים 'הבדלה' בתפילת מוצאי שבת

מזכירים  מוצאי שבת[,  בתפילת  חוננתנו' שמוסיפים  'אתה  ]נוסח  והבדלה  א:[  ]דעה 
בחונן הדעת.
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]דעה ב:[ רבי עקיבא אומר: אומרה ברכה רביעית בפני עצמה ]ברכה נוספת אחרי ברכת 
'אתה קדוש'[.

]דעה ג:[ רבי אליעזר אומר: אומרה בהודאה ]בברכת מודים[.

גמרא

הטעם שהזכרת שבח הגשמים בתחיית המתים
מזכירין גבורות גשמים. מאי טעמא ]מה הטעם[ שקבעו הזכרה זו ברכת מחיה המתים?

אמר רב יוסף: מתוך ששקולה ירידת הגשמים כתחיית המתים, שהגשם הוא חיים לעולם, 
לפיכך קבעוה בתחיית המתים.

הטעם שבקשת הגשמים בברכת השנים
בברכת  הגשמים  בקשת  את  הטעם[ שקבעו  ]מה  בברכת השנים. מאי טעמא  ושאלה 

מברך השנים?

לפיכך  בעולם,  ופרנסה  מזון  יש  הגשם  ידי  שעל  פרנסה,  שהיא  מתוך  יוסף:  רב  אמר 
קבעוה בברכת פרנסה.

הטעם שהבדלה בחונן הדעת
הבדלה בחונן הדעת. מאי טעמא?

]ביאור א:[ אמר רב יוסף: מתוך שהיא חכמה ]שהחכם יודע להבדיל בין קדש לחול ובין 
טמא לטהור[, קבעוה בברכת חכמה.

]ביאור ב:[ ורבנן אמרי, מתוך שהיא חול ]שאומרים נוסח זה כשיוצאים מהקודש ונכנסים 
הראשונה  הברכה  שהיא  חונן  אתה  ]בברכת  חול  בברכת  קבעוה  לפיכך  החול[,  לימי 

שאומרים בימות החול[.

מאמרים במעלת 'דעה'
]ענין א:[ אמר רב אמי: גדולה דעה, שנתנה בתחלת ברכה של חול.

של  שמות  שתי  ]בין  אותיות  שתי  בין  שנתנה  דעה,  גדולה  אמי:  רב  ואמר  ב:[  ]ענין 
הקב"ה[ שנאמר 'כי אל דעות ה'', הרי שתיבת 'דעות' כתובה בין שתי שמות של הקב"ה 

]אל )דעות( ה'[.

]ענין ג:[ וכל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו, שנאמר 'כי לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו'.

]ענין ד[ אמר רבי אלעזר: גדול מקדש שנתן בין שתי אותיות, שנאמר 'פעלת ה' מקדש ה''.

ואמר רבי אלעזר: כל אדם שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. שהרי דעה נתנה 
בין שתי אותיות, וכן מקדש נתן בין שתי אותיות, הרי שהדעה כמקדש.
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]בירור: לפי זה גם נקמה גדולה שגם היא כתובה בין שתי שמות[

מתקיף לה רב אחא קרחינאה, אלא מעתה גדולה נקמה שנתנה בין שתי אותיות, שנאמר 
'אל נקמות ה''.

]ביאור: יש אופנים שיש מעלה בנקמה[

אמר ליה: אין, במילתה מיהא גדולה היא ]במקום שצריך נקמה, הרי היא דבר גדול[,

שתי  רבים,  לשון  נקמות'  'אל  אומר  ]שהפסוק  הללו  נקמות  שתי  עולא  דאמר  והיינו 
נקמות[ למה?

אחת לטובה ]שה' הפקיר את ממונם של הגוים לישראל, ששור של ישראל שנגח שור 
]ונקמה  ואחת לרעה  זו נקמה בגוים בשביל טובתם של ישראל[,  של נכרי פטור, והרי 

אחת לרעה, להנקם מן העכו"ם שלא קבלו את התורה[.

לטובה, דכתיב 'הופיע מהר פארן' ]הופיע, גילה והפקיר את ממונם[. לרעה, דכתיב 'אל 
נקמות ה' אל נקמות הופיע'.

· · ·
שנינו במשנה רבי עקיבא אומר: אומרה ברכה רביעית כו'.

שאלה: כיצד נחלקו במשנה היכן אומרים הבדלה, הרי אנשי כנסת הגדולה תיקנו את נוסח התפילה, 
ומדוע אין יודעים היכן תיקנו לאומרה

יוחנן: מכדי אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל  אמר ליה רב שמן בר אבא, לרבי 
הם  שהרי  תיקנו,  הם  כיצד  ]נראה  תקון  היכן  נחזי  והבדלות,  קדושות,  ותפלות,  ברכות, 

תיקנו לומר הבדלה ותיקנו היכן אומרים אותה[?

תשובה: היתה תקופה שלא הבדילו בתפילה

אנשי  תיקנו  מה  נשתכח  בתפילה  הבדילו  זמן שלא  והיה  היות  יחנן:  רבי  ליה  אמר 
כנסת הגדולה ]עזרא הסופר וסייעתו, כשעלו מהגולה[, שבתקנת ההבדלה היו שינויים 

בין התקופות, כדלהלן:

]תקופה א:[ בתחלה כשעלו מן הגולה והיו דחוקים במעות קבעוה בתפלה, שלא היה 
להם כסף לקנות יין ולהבדיל על הכוס.

]תקופה ב:[ לאחר זמן העשירו, שהיה להם כסף לקנות יין, קבעוה על הכוס, ובתקופה 
זו לא הבדילו בתפילה.

הענו, ולא היה להם כסף ליין, חזרו וקבעוה בתפלה, ואז כבר  ]תקופה ג:[ לאחר זמן 
לא זכרו היכן מקומה בתפילה, ונפל בזה מחלוקת.

]בתקופה ג, תיקנו שיבדיל גם בתפילה וגם בכוס:[ והם שחזרו ותיקנו להבדיל בתפילה 
אמרו, המבדיל בתפלה צריך שיבדיל גם על הכוס.
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מאמר נוסף על סדר תקנת ההבדלה
להם  תקנו  הגדולה  כנסת  אנשי  יוחנן:  רבי  אמר  אבא,  בר  חייא  רבי  אמר  נמי,  איתמר 

לישראל ברכות, ותפלות, קדושות ]קידוש[, והבדלות.

]תקופה א[ בתחלה, קבעוה בתפלה.

]תקופה ב[ העשירו, קבעוה על הכוס,

]תקופה ג[ חזרו והענו, קבעוה בתפלה, והם אמרו, המבדיל בתפלה צריך שיבדיל על הכוס.

אמוראים נוספים הסוברים שהמבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס
איתמר נמי, רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו: המבדיל בתפלה, צריך שיבדיל גם על הכוס.

]קושיא על שמועה זו מברייתא:[ אמר רבא, ומותבינן אשמעתין ]והקשו על שמועתנו[, 
מדברי הברייתא: טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים, ושאלה בברכת השנים, 
מחזירין אותו. והבדלה בחונן הדעת, אין מחזירין אותו, מפני שיכול לאומרה על הכוס, מלשון 
הברייתא 'מפני שיכול לאומרה' משמע שהמבדיל בתפילה אינו צריך להבדיל על הכוס 
אלא 'יכול' להבדיל על הכוס, אם שכח להבדיל בתפילה ואינו רוצה לחזור ולהתפלל.

]תשובה: יש לגרוס אחרת בברייתא:[ לא תימא ]אל תאמר[, מפני שיכול לאומרה על 
הכוס, אלא אימא ]תאמר[ מפני שאומרה על הכוס.

ראיה מדברי רבי יוחנן שהשיב לשואל המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס
איתמר נמי, אמר רבי בנימין בר יפת: שאל רבי יוסי את רבי יוחנן בצידן, ואמרי לה ]ויש 
אומרים[ רבי שמעון בן יעקב דמן צור שאל את רבי יוחנן, ואנא שמעית ]ואני, רבי בנימין 
בר יפת, שמעתי את השאלה ואת תשובת רבי יוחנן[, וכך שאלוהו: המבדיל בתפלה, צריך 

שיבדיל על הכוס, או לא. ואמר ליה רבי יוחנן: צריך שיבדיל על הכוס.

המבדיל על הכוס אם צריך להבדיל גם בתפילה
איבעיא להו, המבדיל בתחילה על הכוס, מהו שיבדיל בתפלה?

אמר רב נחמן בר יצחק, קל וחומר מתפלה, ומה תפלה דעיקר תקנתא היא ]שהיא עיקר 
]ואף שאינה עיקר  על הכוס  צריך שיבדיל גם  אמרי, המבדיל בתפלה,  תקנת ההבדלה[, 

התקנה, צריך גם הבדלה זו[,

גם  להבדיל  שצריך  שכן  כל  לא  היא,  תקנתא  עיקר  דלאו  הכוס  על  המבדיל  כן,  אם 
בתפילה שהיא עיקר התקנה.

מאמר על הבדלה בתפילה ובכוס ]ולמסקנת הגמרא יתבאר שלדעה זו המבדיל בתפילה לא יבדיל 
על הכוס[

יותר ממי שיבדיל על  תני רב אחא אריכא קמיה דרב חיננא, המבדיל בתפלה, משובח 
הכוס. ואם הבדיל בזו ובזו, ינוחו לו ברכות על ראשו.

הכוס:[  על  גם  מבדיל  אין  בתפילה,  הבדיל  שאם  משמע  המאמר  מתחילת  ]שאלה, 
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הא גופא קשיא, אמרת, המבדיל בתפלה משובח יותר ממי שיבדיל על הכוס, אלמא תפלה 
לחודה סגי.

והדר  הכוס[  על  וגם  בתפילה  גם  מבדיל  אם  שיש מעלה  ]ומהמשך המאמר משמע 
והויא  וכיון דנפיק ליה בחדא, אפטר,  ינוחו לו ברכות על ראשו,  ובזו  בזו  תני, אם הבדיל 
ברכה שאינה צריכה, ואמר רב ואיתימא ריש לקיש, ואמרי לה רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי 

תרוייהו, כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום 'לא תשא'.

]ביאור: יש לגרוס במאמר זה שהמעלה היא אם מבדיל רק בתפילה ולא מבדיל על 
הכוס[ אלא אימא הכי, אם הבדיל בזו, ולא הבדיל בזו, ינוחו לו ברכות על ראשו.

שכח להבדיל גם בתפילה וגם על הכוס

בעא מיניה רב חסדא מרב ששת: טעה בזו ובזו שלא הבדיל בתפילה ולא הבדיל על 
הכוס, מהו ]מה דינו[?

אמר ליה רב ששת: טעה בזו ובזו, חוזר לראש התפילה, ויבדיל בתפילה.

הכרעת ההלכה אם המבדיל בתפילה מבדיל על הכוס

]עמוד ב[ אמר ליה רבינא לרבא: הלכתא מאי?

בברכת  ]בתפילה,  גב דמקדש בצלותא  קידוש, אף על  קידוש, מה  ]כמו[  כי  ליה:  אמר 
מקדש אכסא ]מקדש גם על הכוס[. אף הבדלה נמי, אף על גב דמבדיל  מקדש השבת[, 

בצלותא, מבדיל אכסא.

· · ·
שנינו במשנה רבי אליעזר אומר: מקום אמירת הבדלה ]'אתה חוננתנו'[ הוא בהודאה.

בירור: כיצד הכריע רבי יוחנן בהבדלה ביום טוב שחל במוצאי שבת

רבי זירא הוה רכיב חמרא ]היה רוכב על חמור[, הוה קא שקיל ואזיל רבי חייא בר אבין 
בתריה ]ורבי חייא בר אבין היה הולך אחריו[.

אמר ליה רבי חייא בר אבין לרבי זירא: ודאי דאמריתו ]האם זה נכון שאמרתם[ משמיה 
דרבי יוחנן, הלכה כרבי אליעזר ביום טוב שחל להיות אחר השבת, שבתפילת יום טוב הרי 
אין אומרים ברכת 'אתה חונן', כבכל מוצאי שבת, ולכן בהבדלה שבין שבת ליום טוב 

]ביום טוב שאחרי שבת[ אומרים הבדלה בברכת מודים.

דעת רבי זירא בשם רבי יוחנן: הלכה כרבי אליעזר

אמר ליה רבי זירא: אין ]כן[, אכן כך אמר רבי יוחנן.

]שאלה על מה שאמר רבי יוחנן 'הלכה כרבי אליעזר', וכי מי חולק בדבר?[

מדייקת הגמרא מכך שאמר הלכה כרבי אליעזר, מכלל דפליגי משמע שיש חולקים 
על רבי אליעזר, והיכן מצאנו חולקים?
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]בירור א' בשאלה: הרי חכמים חולקים[
]והרי  והא פליגי רבנן  ]וכי אין חולקים על רבי אליעזר[?  ולא פליגי  מבררת הגמרא 

רבנן חולקים וסוברים שמבדילים בברכת אתה חונן[?

מבארת הגמרא את הקושיא: אימר דפליגי רבנן ]נכון הדבר שחכמים חולקים[, בשאר 
ימות השנה, אבל ביום טוב שחל להיות אחר השבת מי פליגי ]וכי גם בזה הם חולקים[ 
הרי ביו"ט אין ברכת 'אתה חונן', וממילא לא יתכן שחכמים אומרים ביו"ט שמבדילים 

ב'אתה חונן'?

]בירור ב' בשאלה: הרי רבי עקיבא חולק[
בברכה  שמבדילים  אומר  עקיבא  רבי  שהרי  עקיבא,  רבי  פליג  והא  הגמרא:  מבררת 
רביעית בפני עצמה, והוצרך רבי יוחנן להכריע ולומר שהלכה כרבי אליעזר שאומרה 

ב'מודים' ]ולא בברכה רביעית בפני עצמה כרבי עקיבא[.

אנו  השנה  כל  ]וכי  עבדינן  מי  כולה  השנה  כל  אטו  הקושיא:[  את  הגמרא  ]מבארת 
עושים[ כרבי עקיבא, דהשתא ניקו ונעביד כוותיה ]שכעת ביו"ט שחל אחר השבת, נעשה 

כמו רבי עקיבא[?

והרי כל השנה כולה מאי טעמא לא עבדינן כרבי עקיבא ]ואין מבדילים בברכה רביעית 
בתפילה[,  ברכות  עשרה  שמונה  קבעו  ]שחכמים  תקון  סרי  דתמני  מפני  עצמה[,  בפני 

תשסרי לא תקון ]ולא תיקנו תשע עשרה ברכות[.

ואם כן הכא נמי ]כאן גם בתפילת יום טוב שאחר השבת[, אין עושים כרבי עקיבא, ואין 
מבדילים בברכה בפני עצמה, שהרי שב תקון ]תיקנו ביום טוב שבע ברכות בתפילה[, 

תמני לא תקון ]ולא תיקנו שמונה ברכות[,

וממילא אין מקום להבדיל ביום טוב אלא כרבי אליעזר בברכת מודים ]שכרבי עקיבא 
אין עושים, שאין מבדילים בברכה בפני עצמה, ודעת חכמים שמבדילים ב'אתה חונן' 
לא שייכת ביום טוב, וקשה מה הוצרך רב יוחנן להשמיענו שהלכה כרבי אליעזר ביו"ט 

שאחר השבת.

דעה שלא נאמר 'הלכה' כרבי אליעזר, אלא 'מטין' כרבי אליעזר
זאת בדרשה  ודורשים  ]לא נאמר שהלכה כרבי אליעזר  לאו הלכה אתמר  אמר ליה: 
לרבים כהלכה למעשה לציבור[, אלא, מטין אתמר ]יחיד הבא לשאול מורים לו לעשות 

כרבי אליעזר[.

]מחלוקת אמוראים בהכרעה כרבי אליעזר ביו"ט שאחר השבת[
ביום טוב  הלכה כרבי אליעזר  ]רב[,  יצחק בר אבדימי אמר משום רבינו  דאתמר, רבי 

שאחר השבת, ]ומורים כן לרבים[.

ואמרי לה ]ויש אומרים שפסק[, מטין ]שמורים כן ליחיד, אבל לא דורשים כך לרבים[.

רבי יוחנן אמר, מודים חכמים לרבי אליעזר ביום טוב שאחר השבת שמבדילים בברכת 
'מודים'.
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ורבי חייא בר אבא אמר, נראין, ]אין מורים כן אפילו ליחיד, אלא שאם עשה כן, עשה[.

הכרעת רבי זירא להלכה: נראין כרבי אליעזר
אמר רבי זירא, נקוט דרבי חייא בר אבא בידך, דדייק ]שהוא מדקדק בלשון רבו[, וקובע 
בו סימנים שלא יתחלף לו נראין במטין או במודים, וגמר שמעתא מפומא דמרה שפיר 
]וכן הוא לומד את השמועה טוב מפי רבו[, כרחבא דפומבדיתא שהיה מדקדק בלשון רבו,

דאמר רחבא אמר רבי יהודה: הר הבית סטיו  ]ראיה שרחבא היה מדייק בלשון רבו:[ 
כפול היה, והיה סטיו לפנים מסטיו ]בהר הבית היו אבנים שהיו יושבים עליהם, האבנים 
עמדו בצורת עיגול, והיו כמה שורות של אבנים כאלו זו לפנים מזו[, ואף על פי שבלשון 
המשנה אבנים אלו נקראים 'אצטבאות', 'רחבא' קרא להם 'סטיו' שכך אמר רבו רבי יהודה.

הכרעת רבי יוסף: ביו"ט שחל במוצ"ש אומרים הבדלה בנוסח מיוחד בתוך ברכה רביעית
אמר רב יוסף: אנא לא האי ידענא, ולא האי ידענא ]אני לא יודע לא את זה ולא את 

זה[, לא 'נראין' כרבי אליעזר, ולא 'מודים', ולא 'מטין'.

אלא מדרב ושמואל ידענא, דתקינו לן מרגניתא בבבל ]שתיקנו לנו בבבל סדר הבדלה 
ביו"ט שחל להיות במוצאי שבת, סדר ונוסח שהוא 'מרגלית'[, וכך היא נוסחתם, במקום 
הנוסח הרגיל שאומרים ביום טוב ]ותתן לנו את המועד הזה[, אומרים נוסח זה: 'ותודיענו 
ה' אלהינו את משפטי צדקך, ותלמדנו לעשות חקי רצונך, ותנחילנו זמני ששון וחגי נדבה, 

ותורישנו קדושת שבת וכבוד מועד וחגיגת הרגל,

בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת, ]שביום טוב מותר לעשות מלאכת אוכל נפש[,

ואת יום השביעי מששת ימי המעשה קדשת, ]שבשבת יש איסור מלאכה[,

הבדלת וקדשת את עמך ישראל בקדושתך, ]שלבני ישראל יש קדושה, ויש הבדל בדרגת 
קדושתם בין כהנים ללוים לישראל[,

]ובסיום נוסח זה, ממשיכים בתפילה הרגילה של יום טוב:[ ותתן לנו וכו' ]את המועד 
הזה[.

משנה

ג' נוסחאות שהאומר כן משתקים אותו
על קן צפור יגיעו רחמיך, שאומר: אתה רחום וחנון, ואמרת לשלח  האומר בתפילתו 
את האם, שלא תראה האם כשלוקחים את הביצים ותצטער, כך תרחם עלינו, ]ומראה 

עצמו כמתכוון להעמיק בלשון תחנונים[.

או שאומר הודאה על הטובות שעושה ה' בלשון זה: ועל טוב שאתה עושה לנו יזכר שמך.

או שאומר מודים מודים ]פעמיים תיבת מודים[.

משתקין אותו ]בגמרא יבואר הטעם[.



47 | גמרא ופירושה / ביאיתהדףהלג 

גמרא

הטעם שמשתקין את מי שאומר פעמיים מודים
רשויות  כשתי  ]שנראה[  דמיחזי  משום  אותו,  משתקין  מודים'  'מודים  האומר  בשלמא 

]שמשבח לשתי אדונים, ואינו מודה שה' אחד[.

הטעם שמשתקין את מי שאומר 'ועל טוב יזכר שמך'
ומודה  משמע שמשבח  זו  אותו, שמלשון  נמי משתקין  יזכר שמך'  טוב  'ועל  והאומר 
חייב אדם לברך על הרעה כשם  ותנן:  ולא על הרעה,  ה' על הטובה  ומזכיר את שם 

שמברך על הטובה.

הטעם שמשתקין את מי שאומר 'על קן צפור יגיעו רחמיך'
אלא מי שאומר 'על קן צפור יגיעו רחמיך', מאי טעמא ]מה הטעם[ שמשתקין אותו?

]דעה א:[ פליגי בה תרי אמוראי במערבא. רבי יוסי בר אבין, ורבי יוסי בר זבידא.

חד אמר, מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית, שאומר על קן צפור יגיעו רחמיך, משמע 
על צפורים חסת, ולא על שאר הבריות, שמצוות שילוח הקן הוא בעופות טהורים ולא 

בשאר בעלי חיים.

]דעה ב:[ וחד אמר, מפני שעושה מדותיו ]מצוותיו[ של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינן 
להודיע  גזרותיו,  חקי  ישראל  על  להטיל  אלא  עשה,  לרחמים  לא  והקב"ה  גזרות,  אלא 
וגזרות חוקותיו אף בדברים שיש לשטן ולנכרים להשיב  שהם עבדיו ושומרי מצותיו 

עליהם ולומר מה צורך במצוה זו.

מעשה באדם שאמר 'אתה חסת על קן צפור'
ההוא דנחית קמיה דרבה ]היה אדם שירד לפני התיבה )היה שליח ציבור( לפני רבה[, 

ואמר: 'אתה חסת על קן צפור, אתה חוס ורחם עלינו',

אמר רבה: כמה ידע האי צורבא מרבנן לרצויי למריה ]כמה יודע תלמיד חכם זה לרצות 
את בוראו[.

אמר ליה אביי לרבה: והא משתקין אותו, תנן?

]הטעם שרבה שיבח תפילה בנוסח זה:[ ורבה נמי לחדודי לאביי הוא דבעי ]מה שרבה 
שיבח נוסח זה, לא עשה זאת אלא לבחון את אביי, לראות אם ישיב לו ממשנתינו שמי 

שאומר נוסח זה משתקין אותו[.

מעשה באדם שהוסיף נוסחאות שבח לקב"ה
ההוא דנחית קמיה דרבי חנינא ]היה אדם שירד לפני התיבה לפני רבי חנינא[, אמר: 

האל הגדול הגבור והנורא והאדיר והעזוז והיראוי החזק והאמיץ והודאי והנכבד.

המתין לו רבי חנינא עד דסיים תפילתו.
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כי סיים, אמר ליה רבי חנינא: סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך ]וכי סיימת לומר את כל 
השבחים של אדונך, הקב"ה[, למה לי כולי האי ]למה צריך לומר את כל אלה[,

אנן הני תלת דאמרינן ]אנחנו, אפילו את שלשת השבחים שאנו אומרים בתפילה[, אי 
לאו דאמרינהו ]אם לא שאמרם[ משה רבינו באורייתא ]בתורה, שכתוב בפסוק )דברים י( 
'האל הגדול הגבור והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד'[, ואתו ]ובאו[ אנשי כנסת 
הגדולה ותקנינהו בתפלה, לא הוינן יכולין למימר להו ]לא היינו יכולים לומר שבחים אלו[,

ואת אמרת כולי האי ואזלת ]ואתה הולך ואומר כל כך הרבה שבחים[.

משל למלך בשר ודם, שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב, והיו מקלסין אותו בשל כסף, והלא 
גנאי הוא לו.

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים
ואמר רבי חנינא: הכל ]כל הבא על האדם, כגון: ארוך, קצר, עני, עשיר, חכם, שוטה, 
לבן, שחור[, בידי שמים ]בידי הקב"ה הוא[, חוץ מיראת שמים ]אם יהיה צדיק או רשע, 
אינו בא על ידי שמים, אלא הוא ביד האדם, ועליו לבחור להיות ירא שמים[, שנאמר 

'ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה'.

]שאלה, וכי יראת שמים דבר קטן הוא:[ מלשון הפסוק, 'כי אם ליראה' משמע שיראת 
שמים הוא דבר קטן, שהפסוק אומר ה' לא שואל ממך אלא יראת שמים, וקשה: אטו 

]וכי[ יראת שמים, מילתא זוטרתא היא ]דבר קטן הוא[?

והאמר רבי חנינא, משום רבי שמעון בן יוחי: אין לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, אלא 
אוצר של יראת שמים, שנאמר 'יראת ה' היא אוצרו', הרי שיראת שמים הוא דבר מיוחד 

וקשה הוא.

אין. לגבי משה מילתא זוטרתא היא ]אצל משה יראת שמים הוא דבר  עונה הגמרא: 
דאמר רבי חנינא, משל לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול, ויש לו, דומה עליו ככלי  קטן[, 

קטן. ואם מבקשים ממנו כלי קטן, ואין לו, דומה עליו ככלי גדול.

· · ·
שנינו במשנה, האומר מודים מודים, משתקין אותו.

האומר שמע ב' פעמים משתקין אותו
אמר רבי זירא: כל האומר שמע שמע, כאומר מודים מודים דמי, שמכך שאומר פעמיים 

'שמע' נראה כ'שתי רשויות', ומשתקין אותו.

קושיא מברייתא שהאומר שמע ב' פעמים הרי זה מגונה ]ומשמע שאין משתקין אותו[
מגונה הוא דהוי,  וכופלה, הרי זה מגונה. ומשמע מהברייתא  מיתיבי, הקורא את שמע 

שתוקי לא משתקינן ליה.

תשובה יש הבדל אם אומר כל מילה פעמיים או שאומר פסוק שלם ואחר כך כופלו
לא קשיא, הא - מה שהברייתא אומרת שזה מגונה, דאמר מילתא מילתא ותני לה ]הוא 
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באופן שאומר ושונה כל תיבה ותיבה[, ואין משתקין אותו, שאין זה דומה למקבל עליו 
שתי רשויות, אלא למתלוצץ. והא - מה שאמר רבי זירא שמשתקין אותו, דאמר פסוקא 

פסוקא ותני ליה ]הוא באופן שאומר פסוק שלם, ואחר כך חוזר עליו[.

שאלה:
אמר ליה רב פפא לאביי: ודילמא מעיקרא לא כוון דעתיה, ולבסוף כוון דעתיה.

אמר ליה:
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ברכות דף לד יום חמישי י"א שבט תש"פ 

אולי בפעם  רב פפא שאל את אביי מדוע משתקים את האומר שמע שתי פעמים, 
הראשונה הוא לא כיון דעתו, ולכן הוא חוזר ואומר את הפסוק.

אמר לו אביי: חברותא כלפי שמיא מי איכא ]וכי אדם נוהג בתפילה כמו שנוהג עם 
חבירו[, ומתפלל ואינו נזהר לכוין בתפילה? הרי מלמדים את האדם שיכוין, אי לא כוון 
דעתיה מעיקרא ]ואם הוא רגיל לא לכוין[ מחינן ליה במרזפתא דנפחא ]מכין אותו בקורנס 

של נפחים[ עד דמכוין דעתיה.

משנה

האומר שרק הטובים יברכו את ה'

)האומר יברכוך טובים, הרי זה דרכי מינות, שצריכין ישראל לצרף עמהם פושעי ישראל 
בתפילתם. שהרי ה'חלבנה' ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני הקטורת(.

חזן שטעה בתפילתו ואינו יכול להמשיך

העובר לפני התיבה וטעה, יעבור אחר תחתיו.

לפני  לרדת  להם  חזנים, שכשמבקשים  יהיה כשאר  ]לא  יהא סרבן באותה שעה  ולא 
התיבה צריכים הם בתחילה לסרב[, מפני שגנאי הוא שתהא התפלה מופסקת כל כך.

מהיכן הוא מתחיל? מתחלת הברכה שטעה זה, אם הטועה דילג ברכה והתחיל ברכה 
חוזר  אותו  שמחליף  מי  התפילה,  לסדר  ולחזור  טעותו  את  לתקן  יודע  ואינו  אחרת, 

לתחילת הברכה שהטועה דילגה, ומשם ממשיך לפי סדר הברכות.

אם החזן עונה אמן אחרי ברכת כהנים

העובר לפני התיבה, לא יענה אמן אחר הכהנים שמברכים 'ברכת כהנים', מפני הטרוף 
]הבלבול[, שלא תטרף דעתו ויטעה, לפי ששליח צבור צריך להקריא לפני הכהנים כל 
תיבה ותיבה, ובענותו אמן ]למשל, בסיום 'יברך ה' וישמרך'[ לא יוכל לכוין מהר ולהתחיל 

להקריא את הברכה שלאחריה ]יאר ה' פניו' וכו'[.

חזן כהן אם נושא את כפיו לברך ברכת כהנים

לחזור לתפלתו  יוכל  לא  כפיו, שמא  ישא את  לא  ]החזן[,  הוא  כהן אלא  אין שם  ואם 
לדעת לכוין להתחיל בשים שלום, שדעתו מטורפת מאימת הצבור.

ואם הבטחתו ]אם בטוח הוא[ שהוא נושא את כפיו, וחוזר לתפלתו, שיודע שאין דעתו 
מטורפת מאימת הצבור, רשאי לשאת את כפיו.
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גמרא

כיצד לנהוג כשמבקשים ממנו להיות שליח ציבור

תנו רבנן, העובר לפני התיבה, צריך לסרב, כשאומרים לו לך, יעשה עצמו כלא רוצה, 
כלומר איני כדאי וראוי להיות שליח ציבור.

ואם אינו מסרב, דומה לתבשיל שאין בו מלח, ואין בו טעם.

ואם מסרב יותר מדאי, דומה לתבשיל שהקדיחתו ]ששרפתו[ מלח, ששמו בו מלח יותר 
מדאי ואינו ראוי לאכילה.

כיצד הוא עושה? פעם ראשונה, יסרב. שניה, מהבהב ]מזמין עצמו, כמו ננער לעמוד[. 
שלישית, פושט את רגליו ויורד.

]שלשה דברים שמעט מהם טוב, והרבה לא טוב[

תנו רבנן, שלשה רובן קשה, ומיעוטן יפה, ואלו הן: שאור ]בצק מוחמץ ששמים בעיסה 
כדי שהיא תתפח[, ומלח, וסרבנות ]לסרב כשאומרים לו לעבור לפני התיבה[.

· · ·

הטועה בתפילה, להיכן חוזר

]דעה א[ אמר רב הונא: טעה בשלש ראשונות, חוזר לראש.

באמצעיות, חוזר לאתה חונן.

באחרונות, חוזר לעבודה ]ברכת 'רצה'[.

דעה ב[ ורב אסי אמר: אמצעיות אין להן סדר, ואם דלג ברכה אחת ונזכר בה לאחר 
צריך  ]ואין  במקומה  שלא  אף  שחיסר  הברכה  את  משלים  הברכות,  בשאר  שהמשיך 
סדר  שאין  ואילך,  שחיסר  מהברכה  שוב  להשלים  צריך  אינו  וכן  חונן',  ל'אתה  לחזור 

הברכות מעכב[.

מתיב רב ששת על דברי רב הונא שאם טעה באמצעיות חוזר  ]קושיא על דעה א:[ 
ל'אתה חונן', ממה שכתוב במשנתינו: מהיכן הוא חוזר, מתחלת הברכה שטעה זה, ומשמע 
תיובתא  והלאה, לפי סדר הברכות, אבל אינו צריך לחזור ל'אתה חונן'.  שגומר ממנה 

דרב הונא שאמר שצריך לחזור לאתה חונן.

]תשובה:[ אמר לך רב הונא: אמצעיות כלהו חדא ברכתא נינהו, ובמשנה שכתוב שחוזר 
שכל  האמצעיות,  הברכות  תחילת  שהיא  חונן'  'אתה  לתחילת  היינו  הברכה  לתחילת 

הברכות האמצעיות הם ברכה אחת.

· · ·
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בקשת צרכיו רק בברכות האמצעיות
אמר רב יהודה: לעולם אל ישאל אדם צרכיו, לא בשלש ראשונות, ולא בשלש אחרונות, 

אלא באמצעיות.

דאמר רבי חנינא: ראשונות, דומה לעבד שמסדר שבח לפני רבו.

אמצעיות, דומה לעבד שמבקש פרס מרבו.

אחרונות, דומה לעבד שקבל פרס מרבו, ונפטר ]נוטל רשות ללכת[ והולך לו.

· · ·
מעשה בתלמיד שירד לפני התיבה והיה מאריך

תנו רבנן, מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי אליעזר, והיה מאריך יותר מדאי.

אמרו לו תלמידיו: רבינו, כמה ארכן הוא זה.

אמר להם רבי אליעזר: כלום מאריך יותר ממשה רבינו, דכתיב ביה 'את ארבעים היום 
ואת ארבעים הלילה' וגו'.

מעשה בתלמיד שירד לפני התיבה והיה מקצר
שוב מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי אליעזר, והיה מקצר יותר מדאי.

אמרו לו תלמידיו: כמה קצרן הוא זה.

אמר להם רבי אליעזר: כלום מקצר יותר ממשה רבינו, דכתיב 'אל נא רפא נא לה'.

אם צריך להזכיר שם החולה בתפילה
אמר רבי יעקב אמר רב חסדא: כל המבקש רחמים על חבירו, אין צריך להזכיר שמו של 
]ולא  ולא קמדכר  לה',  נא  רפא  נא  'אל  מרים  על  רבינו  בתפילת משה  שנאמר  החולה, 

הזכיר[ שמה דמרים.

· · ·
מקומות בתפילה שכורע בהם

תנו רבנן, אלו ברכות שאדם שוחה בהן: באבות, תחלה ]ב'ברוך אתה ה'' שבתחילת שמונה 
עשרה[ וסוף ]בברוך אתה ה' שבסיום ברכת מגן אברהם[. בהודאה, תחלה ]בתחילת הברכה 

בתיבות 'מודים אנחנו' וכו'[, וסוף ]בברוך אתה ה' שבסיום ברכת מודים[.

ואם בא לשוח בסוף כל ברכה וברכה, ובתחלת כל ברכה וברכה, מלמדין אותו שלא ישחה.

מקומות שכהן גדול ומלך כורעים בהם
]דעה א[ אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא: הדיוט ]אדם 

רגיל[ כמו שאמרנו, ששוחה רק בברכת מגן אברהם ובברכת מודים.

]עמוד ב[ אבל כהן גדול שוחה גם בסוף כל ברכה וברכה ]ולא בתחילת הברכות[.
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והמלך שוחה תחלת כל ברכה וברכה, וסוף כל ברכה וברכה, שכל מה שהוא גדול ביותר, 
צריך יותר להכניע ולהשפיל עצמו.

]דעה ב[ אמר רבי יצחק בר נחמני, לדידי מפרשא לי מיניה דרבי יהושע בן לוי: הדיוט, 
כמו שאמרנו.

כהן גדול, תחלת כל ברכה וברכה ]ולא בסוף הברכות[.

המלך, כיון שכרע שוב אינו זוקף עד שיגמור, שנאמר 'ויהי ככלות שלמה להתפלל וגו' 
קם מלפני מזבח ה' מכרע על ברכיו', הרי שבכל התפילה הוא כרע.

קידה, כריעה, השתחואה
תנו רבנן, קידה פירושו על אפים ]על הפנים[, ששוחה ומכופף את פניו אל מול הקרקע, 

שנאמר 'ותקד בת שבע אפים ארץ'.

כריעה פירושה שכורע על הברכים, שנאמר 'מכרע על ברכיו'.

השתחואה, זו פשוט ידים ורגלים ]שוכב על הארץ לגמרי[, שנאמר 'הבוא נבוא אני ואמך 
ואחיך להשתחות לך ארצה' ]שהלשון ארצה משמע שמשתטח לגמרי[.

אופן נפילת אפיים של אביי ורבא
אמר רב חייא בריה דרב הונא: חזינא להו לאביי ורבא דמצלו אצלויי, ראיתי את אביי 
ולא היו ממש עם  'נפילת אפים', היו מטים מעט על צדיהם,  ורבא כאשר היו עושים 

פנים מול הקרקע.

סתירה בדין כריעה במודים
תני חדא, הכורע בהודאה, הרי זה משובח.

ותניא אידך, הכורע בהודאה הרי זה מגונה.

יישוב א: הברייתא שאין לכרוע נאמרה על סוף מודים
לא קשיא הא – מה שנאמר שהכורע הרי זה משובח, מדובר שכורע בתחלה.

הא – מה שנאמר שהכורע הרי זה מגונה, מדובר שכורע לבסוף.

]רבא כרע במודים בתחילה ובסוף[
רבא כרע בהודאה תחלה וסוף.

אמרי ליה רבנן: אמאי קא עביד מר הכי ]למה כבודו עושה כך[?

אמר להו חזינא ]ראיתי[ לרב נחמן דכרע, וחזינא ליה לרב ששת דקא עבד הכי.

]שאלה: כיצד כרעו האמוראים תחילה וסוף והרי בברייתא מבואר שאין לכרוע במודים, והסברנו 
שביאור הברייתא שאין לכרוע בסוף[

והתניא, הכורע בהודאה הרי זה מגונה?
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ביאור חדש בברייתא: במודים כורע תחילה וסוף, והברייתא שאין לכרוע מדברת על הלל ולא 
על שמונה עשרה

ההיא בהודאה שבהלל.

]שאלה: בברייתא משמע שאין לכרוע במודים בשמונה עשרה[

שואלת הגמרא: והתניא, הכורע בהודאה, ובהודאה של הלל, הרי זה מגונה, הרי מפורש 
שאין לכרוע במודים בשמונה עשרה.

]תשובה: הבריתא מדברת על ברכת המזון, אבל במודים בשמונה עשרה כורע תחילה וסוף[

עונה הגמרא: כי תניא ההיא שאין לכרוע, היינו בהודאה דברכת המזון, אבל במודים 
שבתפילה יש לכרוע תחילה וסוף.

· · ·

משנה

סימן רע כשטועה בתפילה

המתפלל וטעה, סימן רע לו.

ואם שליח צבור הוא, סימן רע לשולחיו, מפני ששלוחו של אדם כמותו.

סימן טוב כשהתפילה 'שגורה' בפה

אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא, שהיה מתפלל על החולים, ואומר: זה חי, וזה מת.

אמרו לו: מנין אתה יודע?

אמר להם: אם שגורה תפלתי בפי, אם סדורה תפלתי בפי במרוצה, ואיני נכשל, ותחנתי 
נובעת מלבי אל פי, כל מה שאני חפץ להאריך בתחנונים, יודע אני שהוא החולה מקובל 

ויבריא מחוליו. ואם לאו ]אם אין תפילתי שגורה בפי[, יודע אני שהוא החולה מטורף.

גמרא
זה  אהייא ]על איזה ברכה[ נאמר במשנה שאם הוא טועה בה הרי  שואלת הגמרא: 

סימן רע?

הסימן הרע הוא אם טועה באבות

אמר רב חייא, אמר רב ספרא, משום חד דבי רבי: באבות, שהוא תחלת התפלה, וכשטועה 
בה, רמז הוא שאין הקב"ה חפץ בתפילתו.
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מי שאינו יכול לכוין, יכוין, ליבו באבות
איכא דמתני לה ]יש ששונים מאמר זה של רב ספרא[ אברייתא, המתפלל צריך שיכוין 

את לבו בכולן, ואם אינו יכול לכוין בכולן, יכוין את לבו באחת.

ועל כך אמר רבי חייא אמר רב ספרא משום חד דבי רבי שמה שנאמר 'באחת' הכונה: 
באבות.

· · ·
שנינו במשנה אמרו עליו על רבי חנינא וכו'

מקור שכשהתפילה שגורה בפה, הרי היא מקובלת
מנא הני מילי?

אמר רבי יהושע בן לוי: דאמר קרא 'בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר 
ה' ורפאתיו', שכאשר הניב בריא באדם, אז מובטח על השלום.

· · ·
דעה א, הנבואות לקשורים והמסייעים לתלמיד חכם

אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן: כל הנביאים כולן לא נתנבאו את כל הטובות 
והנחמות, אלא למשיא בתו לתלמיד חכם, ולעושה פרקמטיא ]מסחר[ לתלמיד חכם, שיהיה 

לו מקור פרנסה, ולמהנה תלמיד חכם מנכסיו.

טובות התלמידי חכמים עצמם לא נתגלה
אבל תלמידי חכמים עצמן, על שכרם וטובתם נאמר 'עין לא ראתה אלהים זולתך ]לא 
נראה ולא נגלה שכרם וטובתם לשום נביא, ואין גלוי אלא לה', הטוב ש[יעשה למחכה לו'.

דעה ב, הנבואות לימות המשיח
ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן: כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח.

טובות עולם הבא לא נתגלו
אבל לעולם הבא 'עין לא ראתה אלהים זולתך'.

]דעת שמואל, שהנבואות לא נאמרו על ימות המשיח, שאין ביניהם לימים אלו שינוי 
אלא בכך שלא נהיה משועבדים תחת הגוים[ ופליגא דשמואל, דאמר שמואל אין בין העולם 

הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכיות בלבד, שנאמר 'כי לא יחדל אביון מקרב הארץ'.

דעה ג, הנבואות לבעלי תשובה
ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן: כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה.

טובות הצדיקים לא נתגלו
אבל צדיקים גמורים, 'עין לא ראתה אלהים זולתך'.
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]דעת רבי אבהו: שמעלת בעלי תשובה, גדולה ממעלת הצדיקים:[ ופליגא דרבי אבהו, 
דאמר רבי אבהו: מקום שבעלי תשובה עומדין, צדיקים גמורים אינם עומדין, שנאמר 'שלום 

שלום לרחוק ולקרוב', לרחוק ברישא, והדר לקרוב.

]כיצד רבי יוחנן לומד את הפסוק שרבי אבהו הוכיח ממנו שמעלת הצדיקים גדולה 
יותר[ ורבי יוחנן אמר לך, מאי רחוק, שהיה רחוק מדבר עבירה מעיקרא. ומאי קרוב, שהיה 
נאמר על הצדיק  'רחוק'  ונתרחק ממנו, הרי שמה שנאמר בתחילה  קרוב לדבר עבירה 

מתחילתו שמעלתו גדולה מהבעל תשובה.

מהו מה שנאמר על עולם הבא – עין לא ראתה

השתא מאי 'עין לא ראתה'?

]ביאור א:[ אמר רבי יהושע בן לוי: זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית.

]ביאור ב:[ רבי שמואל בר נחמני אמר: זה עדן שלא שלטה בו עין כל בריה.

שמא תאמר: אדם הראשון היכן היה, וכי הוא לא היה בעדן? מבארת הגמרא: אדם הראשון 
היה בגן ]אבל בעדן הוא לא היה[.

ושמא תאמר: הוא גן, הוא עדן, תלמוד לומר 'ונהר יצא מעדן להשקות את הגן', גן לחוד, 
ועדן לחוד.

· · ·

מעשה ברבי חנינא בן דוסא שהתפלל על בנו של רבן גמליאל שחלה

תנו רבנן, מעשה שחלה בנו של רבן גמליאל, שגר שני תלמידי חכמים אצל רבי חנינא 
בן דוסא לבקש עליו רחמים

כיון שראה אותם, עלה לעלייה, ובקש עליו רחמים.

בירידתו אמר להם, לכו שחלצתו חמה.

אמרו לו: וכי נביא אתה?

אמר להן: לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי, אלא כך מקובלני, אם שגורה תפלתי בפי יודע 
אני שהוא מקובל, ואם לאו יודע אני שהוא מטורף.

ישבו וכתבו וכוונו אותה שעה. וכשבאו אצל רבן גמליאל, אמר להן, העבודה, לא חסרתם 
ולא הותרתם, אלא כך היה מעשה, באותה שעה חלצתו חמה, ושאל לנו מים לשתות.

מעשה ברבי חנינא בן דוסא שהתפלל על בנו של רבי יוחנן בן זכאי

ושוב מעשה ברבי חנינא בן דוסא שהלך ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי, וחלה בנו 
של רבי יוחנן בן זכאי.

אמר לו: חנינא בני, בקש עליו רחמים ויחיה.

הניח רבי חנינא בן דוסא את ראשו בין ברכיו, ובקש עליו רחמים, וחיה.
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אמר רבי יוחנן בן זכאי: אלמלי הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום כולו, לא היו 
משגיחים עליו.

אמרה לו אשתו: וכי חנינא גדול ממך?

אמר לה: לאו, אלא הוא דומה כעבד לפני המלך, ואני דומה כשר לפני המלך.

· · ·
תפילה בבית שיש בו חלונות

ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן: אל יתפלל אדם אלא בבית שיש שם חלונות, 
שגורמין לו שיכוין לבו, שהוא מסתכל כלפי שמים ולבו נכנע, שנאמר 'וכוין פתיחן ליה 

בעליתה )לקבל( ]נגד[ ירושלם' ]וחלונות פתוחות לו בעלייתו נגד ירושלים[.

תפילה בבקעה
אמר רב כהנא: חציף עלי מאן דמצלי בבקתא ]בבקעה[, שכשהוא במקום צניעות חלה 

עליו אימת מלך, ולבו נשבר.

לא לפרש חטאיו
ואמר רב כהנא: חציף עלי מאן דמפרש חטאיה, שנאמר 'אשרי נשוי פשע כסוי חטאה'.

הדרן עלך אין עומדין
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„ˆÈÎ˙ÂÈÙ‰ ÏÚ  ÔÈÎÓ‡ ̇ ÂÈÙ ÏÚ
 ıÚ‰ ÈÙ ‡Â ÓÂ‡ ‡Â‰ ÔÏÈ‡‰
ÈÙ ‡Â ÓÂ‡ ‡Â‰ ÔÈÈ‰  ÏÚ˘ ÔÈÈ‰ ÔÓ  ıÂÁ

 ÏÚÂ ÔÙ‚‰ÈÙ ‡Â  ÓÂ‡ ‡Â‰ ı‡‰ ˙ÂÈÙ
ÏÚ˘ ˙Ù‰  ÔÓ ıÂÁ ‰Ó„‡‰‚ ÓÂ‡ ‡Â‰ ˙Ù‰

 ı‡‰ ÔÓ  ÌÁÏ ‡ÈˆÂÓ‰„ ‡Â‰ ˙Â˜È‰ ÏÚÂ
 ÓÂ‡ ‰„Â‰È  È ‰Ó„‡‰  ÈÙ ‡Â  ÓÂ‡

:ÌÈ‡˘„  ÈÈÓ ‡Â'Ó‚Ó"‰ ‡ÓÂ˙„
 Ô1 ÌÈÂÚË˘ „ÓÏÓ '‰Ï ÌÈÏÂÏ‰ ˘„˜

 Ú"  Ó‡  Ô‡ÎÓ Ì‰ÈÁ‡ÏÂ Ì‰ÈÙÏ ‰Î
 ÍÈ˘ Ì„Â˜ ÌÂÏÎ ÌÂÚËÈ˘ Ì„‡Ï  ÂÒ‡
È‡‰ ‡˙‡„  ‡Â‰  ÈÎ‰Ï ÌÈÏÂÏ‰ ˘„˜ È‡‰Â

‡ÓÁ Ó‡„ „Á ‰ÈÏ ÈÚÈÓ „‰Â ‰ÈÏÁ‡
 ÏÂÏÁ ÔÂÚË ‰È˘ ÔÂÚË‰ „ Í„È‡Â ‰ÈÏÎ‡
'„ÎÂ  ÏÂÏÁ ÔÂÚË  ÔÈ‡ ‰È˘  ÔÂÚË ÂÈ‡˘Â

Ô˙ÂÈ "‡ ÈÓÁ  Ï‡ÂÓ˘'  Ó‡„
 ÔÈÓ Ô˙ÂÈ "‡  ÈÓÁ   Ï‡ÂÓ˘‰ÔÈ‡˘
Ó‡˘ ÔÈÈ‰ ÏÚ ‡Ï‡  ‰È˘ ÌÈÓÂ‡2 Ó‡˙Â

 ÁÓ˘Ó‰  È˘ÂÈ˙ ˙‡ È˙Ï„Á‰ ÔÙ‚‰ Ì‰Ï
 ÌÈ‰Ï‡ ÁÓ˘Ó ÌÈ˘‡ Ì‡  ÌÈ˘‡Â ÌÈ‰Ï‡

 ‡ ÔÈ‡˘  Ô‡ÎÓ ÁÓ˘Ó ‰Ó ‡Ï‡  ‰È˘ ÌÈÓÂ
È˙„ Ô‡ÓÏ ‡ÁÈ‰ ÔÈÈ‰ ÏÚÂÈÚ  ÚË

 ‡ÎÈ‡ È‡Ó  ÈÚ ÌÎ È˙„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡
È ÔÂÚÓ˘ 'Â ‡ÈÈÁ '   Ó˙‡„ ÓÈÓÏ „Á

Ô‡ÓÏÂ ÈÚ ÚË  È˙ „ÁÂ ÈÚ  ÌÎ È˙
 ‡È˙„ ˘"‚ ÛÈÏÈ È‡ ‡ÁÈ‰  ÈÚ ÌÎ È˙„

Ô‡Î Ó‡ ÓÂ‡ '3Â˙‡Â˙ ÌÎÏ ÛÈÒÂ‰Ï
ÔÏ‰Ï Ó‡Â4 ÌÎ ÔÏ‰Ï ‰Ó ÌÎ‰ ˙‡Â˙Â

 ‰ÎÏ ÏÂÏ‰ „Á  ‰ÈÏ ˙ÈÈ‡ ÌÎ Ô‡Î Û‡
È‡Â ‰ÈÏ  ‡Ó  ‰Î ‰Â˘ ‰Ê‚  ÛÈÏÈ ‡Ï È‡Â
ÔÈÓ ÂÈÙÏ  ÂÈÁ‡Ï  ÔÁÎ˘‡ ‰Â˘ ‰Ê‚ ÛÈÏÈ ÈÓ

‡È˘˜  ‡Ï ‡‰ÊÓÂÁÂ Ï˜ ‡È˙‡„ ‡Â‰˘Î
ÔÁÎ˘‡  ÔÎ˘ ÏÎ ‡Ï Ú ‡Â‰˘Î ÍÓ Ú˘
 ÌÎ ‰Ó ÌÎÓ  ÛÈÏÈ„  ÔÈÓ ÔÈÈÓ ‡˘ ÌÎ
 ‰‰˘ „ ÏÎ Û‡ ‰Î  ÔÂÚËÂ ‰‰˘ „
 ÈÈÁ ÔÎ˘ ÌÎÏ ‰Ó ÍÙÓÏ ‡ÎÈ‡ ‰Î ÔÂÚË
 ̇ ÈÈÁ ÔÎ˘ ‰Ó˜Ï ‰Ó ÁÈÎÂ˙ ‰Ó˜ ˙ÂÏÏÂÚ

ÁÈÎÂÈ ÌÎ ‰ÏÁÈ‡Î ‰Ê È‡ ‡Ï  ÔÈ„‰  ÊÁÂ
Ô‰˘ ‰Â˘‰ „ˆ‰ ‰Ê  È‡Î ‰Ê È‡ ‡ÏÂ ‰Ê
 ‰‰˘ „ ÏÎ Û‡ ‰Î  ÔÂÚËÂ ‰‰˘ „
˘È ÔÎ˘  Ô‰˘ ‰Â˘‰ „ˆ‰Ï ‰Ó ‰Î ÔÂÚË
 ÁÊÓ „ˆ ‰È ˙È‡„ ˙ÈÊ  ÈÓ È˙‡Â ÁÊÓ „ˆ  Â
 ‰È È˙Î ‡È„‰ ‡‰Â  È˙‡ ÁÊÓ „ˆÓ ˙ÈÊÂ

È˙Î„ ÌÎ5 „ÚÂ ‰Ó˜ „ÚÂ ˘È„‚Ó ÚÈÂ
 Ó‡ ˙ÈÊ ÌÎ‡ÙÙ  ÌÎ  È˜‡ ˙ÈÊ ÌÎ

 ÁÊÓ „ˆ Ô‰ ˘È ÔÎ˘ Ô‰˘ ‰Â˘‰ „ˆ‰Ï  ‰Ó ‡È˘˜ Ó"Ó È˜‡ ‡Ï ‡Ó˙Ò
 ‰Î ÔÂÚËÂ ‰‰˘ „  ÔÈÈÓ‰ ˙Ú˘ ‰Ó ÔÈÈÓ‰ ˙Ú˘Ó ‰Ï ÛÈÏÈ„ ‡Ï‡

ÔÈÈÓ‰ ˙Ú˘Ï ‰Ó ‰Î ÔÂÚË ‰‰˘  „ ÏÎ Û‡Á ÌÈÂÎ ÔÈÈÈÁ ÔÎ˘
 Ú˘ ‡Â‰˘Î ÓÂÁÂ Ï˜ È˙‡„ ‡È˘˜ ‡Ï ‡‰ ÔÈÓ ÂÈÙÏ ÂÈÁ‡Ï ÁÈ˙‰ „ÂÚÂ
 ‰ÚÈË „ ÏÎ ÁÈ˙ ‡‰  ÈÚ ÚË È˙„ Ô‡ÓÏÂ ˘"ÎÏ Ú ‡Â‰˘Î ÍÓ
ÂÏ ÂÒ‡ ‡Â‰ ‡Ò ‡Ï‡  ‰ÈÏ ‡Ó ÌÈ‚„Â ÌÈˆÈ ˘ ÔÂ‚Î  ‰ÚÈË   Â‡Ï„

 "˙ :‰Î ‡Ï ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰  ÔÓ ‰‰È˘ Ì„‡ÏËÔÓ ‰‰È˘ Ì„‡Ï  ÂÏ ÂÒ‡
‰Î ‡Ï Ê"‰ÂÚ‰È‡Ó ÌÎÁ  Ïˆ‡ ÍÏÈ ÌÎÁ Ïˆ‡  ÍÏÈ ‰È˙˜˙ È‡Ó ÏÚÓ  ‰Î ‡Ï Ê" ‰ÂÚ‰ ÔÓ ‰‰‰ ÏÎÂ

 ‰ÏÈÚÓ  È„ÈÏ ‡È ‡Ï˘ È„Î ˙ÂÎ Â„ÓÏÈÂ ‡˜ÈÚÓ ÌÎÁ Ïˆ‡ ÍÏÈ ‡  Ó‡ ‡Ï‡ ‡ÂÒÈ‡ ‰ÈÏ „ÈÚ ‡‰ ‰ÈÏ „ÈÚ
'‡˘ ÌÈÓ˘ È˘„˜Ó ‰‰ ÂÏÈ‡Î ‰Î ‡Ï  Ê"‰ÂÚ‰ ÔÓ ‰‰‰ ÏÎ Ï‡ÂÓ˘  Ó‡ ‰„Â‰È   Ó‡6 ‰‡ÂÏÓÂ ı‡‰ '‰Ï

È˙ÎÂ ‰‡ÂÏÓÂ  ı‡‰ '‰Ï  È˙Î  ÈÓ ÈÂÏ '7 ‰Î  Ì„Â˜  Ô‡Î ‡È˘˜ ‡Ï Ì„‡ ÈÏ Ô˙ ı‡‰Â '‰Ï ÌÈÓ˘ ÌÈÓ˘‰
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 ÏÎ ‡ÙÙ   ‡ÈÁ  "‡ ‰Î Á‡Ï Ô‡Î
 ÏÊÂ‚  ÂÏÈ‡Î ‰Î  ‡Ï  Ê"‰ÂÚ‰ ÔÓ ‰‰‰

'‡˘ Ï‡˘È ˙ÒÎÂ ‰"˜‰Ï1ÂÈ‡ ÏÊÂ‚
 ̇ ÈÁ˘Ó ˘È‡Ï ‡Â‰ Á Ú˘Ù ÔÈ‡ ÓÂ‡Â ÂÓ‡Â

'‡˘ ‰"˜‰ ‡Ï‡  ÂÈ‡ ÔÈ‡Â2 ÍÈ‡ ‡Â‰ ‡Ï‰
'‡˘  Ï‡˘È ˙ÒÎ ‡Ï‡  ÂÓ‡  ÔÈ‡Â Í˜3 ÚÓ˘

È‡Ó ÍÓ‡  ̇ Â˙ ˘ÂË˙ Ï‡Â ÍÈ‡ ÒÂÓ È
 ‡ÙÙ  ‡ÈÁ "‡ ˙ÈÁ˘Ó ˘È‡Ï ‡Â‰ Á
 ̇ ‡ ˙ÈÁ˘‰˘ Ë  Ô ÌÚÈÏ ‡Â‰ Á
  ‡ÈÁ '  :ÌÈÓ˘˘ Ì‰È‡Ï Ï‡˘È

È˙Î ÈÓ  ‡ÙÙ4'Â‚Â Â˙Ú È‚„ È˙Á˜ÏÂ
È˙ÎÂ5ÔÓÊ Ô‡Î ˜"Ï 'Â‚Â Í‚„ ˙ÙÒ‡Â

ÔÓÊ  Ô‡Î ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÂˆ ÔÈ˘ÂÚ  Ï‡˘È˘
 "˙  ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÂˆ  ÔÈ˘ÂÚ Ï‡˘È ÔÈ‡˘

‡'‡˘  ÈÙÏ Ï"˙ ‰Ó Í‚„ ˙ÙÒ‡Â6˘ÂÓÈ ‡Ï
Ô˙ÎÎ ÌÈ„ ÏÂÎÈ  ÍÈÙÓ ‰Ê‰ ‰Â˙‰ ÙÒ
ÈÁÂÈ Ô ˘" Ï‡ÚÓ˘È '  È„ ı‡  Í„ ‚‰Ó  Ô‰ ‚‰‰  Í‚„ ˙ÙÒ‡Â  Ï"˙
 ̇ Ú˘ ˆÂ˜Â ‰ÚÈÊ ˙Ú˘ ÚÂÊÂ ‰˘ÈÁ ˙Ú˘ ˘ÂÁ Ì„‡  ˘Ù‡ ÓÂ‡
 ‡Ï‡ ‰ÈÏÚ ‡‰˙ ‰Ó ‰Â˙ ÁÂ‰ ˙Ú˘ ‰ÂÊÂ ‰˘È„ ˙Ú˘ ˘„Â ‰Èˆ˜
'‡˘ ÌÈÁ‡  È"Ú ˙È˘Ú  Ô˙Î‡ÏÓ  ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÂˆ  ÔÈ˘ÂÚ Ï‡˘È˘  ÔÓÊ

7 ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÂˆ ÔÈ˘ÂÚ Ï‡˘È  ÔÈ‡˘ ÔÓÊÂ ' Â‚Â  ÌÎ‡ˆ ÂÚÂ ÌÈÊ  Â„ÓÚÂ
 ÌÈÁ‡ ˙Î‡ÏÓ˘ ‡Ï‡  „ÂÚ ‡ÏÂ  Í‚„ ˙ÙÒ‡Â '‡˘  ÔÓˆÚ È"Ú ˙È˘Ú  Ô˙Î‡ÏÓ

'‡˘  Ô„È  ÏÚ ˙È˘Ú8ÈÎ Â˘Ú ‰‰ ÈÈ‡  Ó‡ ' Â‚Â ÍÈÈÂ‡ ˙‡ ˙„ÚÂ
ÔÏ ‡ Ï"‡ Ô„È ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ÈÁÂÈ  Ô ÔÂÚÓ˘ 'Î  Ô„È ‰˙ÏÚÂ Ï‡ÚÓ˘È
 ‡Ï„  ÈÎÈ‰  ÈÎ È‡Ó˜ ÂÊÁ˙˙ ‡Ï È˘˙ ÈÓÂÈÂ  ÔÒÈ  ÈÓÂÈ ÂÎÈÈÈÓ ‡˙ÂËÓ
È ÌÂ˘Ó ÔÁÂÈ "‡ ‰Á   ‰ Ó‡ :‡˙˘ ‡ÏÂÎ  ÂÎÈÈÂÊÓ  Â„Ë˙
 ̇ ÂÂ„ ÌÈÂÁ‡‰ ˙ÂÂ„ ÌÈÂ˘‡‰ ˙ÂÂ„Î ‡Ï˘ ‰‡Â ‡ È‡ÚÏ‡ ' ‰„Â‰È
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ברכות דף לה יום שישי י"ב שבט תש"פ 

משנה
כיצד מברכין על הפירות?

ברכת פירות האילן
על פירות האילן הוא אומר, בורא פרי העץ.

חוץ מן היין, שעל היין הוא אומר, בורא פרי הגפן, שמתוך חשיבותו קבעו לו ברכה לעצמו.

ברכת פירות הארץ
ועל פירות הארץ הוא אומר, בורא פרי האדמה.

לעצמו  ברכה  לו  שקבעו  הארץ,  מן  לחם  המוציא  אומר  הוא  הפת  שעל  הפת,  מן  חוץ 
מפני חשיבותו.

ברכת ירקות
ועל הירקות הוא אומר, בורא פרי האדמה.

רבי יהודה אומר: בורא מיני דשאים, שצריך היכר ברכה לכל מין ומין, וכשאוכל דשאים 
]וכשאוכל מיני זרעים כגון חיטים, מברך בורא  ]כגון עלי ירקות[ מברך מיני דשאים, 

מיני זרעים[.

גמרא

מה המקור שצריך לברך על האכילה
מנא הני מילי?

מקור לברכה לפניו ולאחריו: קודש הלולים לה', לומדים שצריך שתי הלולים

מלמד שטעונים  באכילתו,  טעון  הלולים  שני  לה'', שמשמע  הלולים  'קדש  רבנן  דתנו 
ברכה לפניהם ולאחריהם. מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיברך.

שאלה א על המקור מהילולים: מהלולים לומדים שתי לימודים אחרים ]לימוד א. נטע רבעי צריך 
לפדותו. לימוד ב. נטע רבעי הוא רק בכרם[

והאי קדש הלולים להכי הוא דאתא ]וכי קודש הלולים מגיע לדבר זה[ ללמד על חיוב 
ברכה? האי מיבעי ליה ]והרי הוא נצרך לשני לימודים אחרים[,

שהוא  'הלולים'  מתיבת  אחד,  ]לימוד  חד  לפדותו:[  צריך  רבעי  שנטע  א'  ]לימוד 
דאמר רחמנא אחליה והדר אכליה ]שהתורה אומרת, לגבי פירות בשנה  'חלולים'[  כמו 
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הרביעית לאחר ג' שנות ערלה מאז שנטעו את העץ שהם נקראים 'רבעי' שצריך לאוכלם 
בירושלים[ אם אתה רוצה לאוכלם מחוץ לירושלים, תחלל אותם, )תוציא אותם לחולין 
על ידי שתפדה את הפירות בכסף, ואת הכסף תוליך לירושלים( ואחר כך תאכל אותם.

]לימוד ב' שנטע רבעי נאמר רק בכרם:[ ואידך ]ולימוד נוסף לומדים מ'הילולים' מלשון 
'הלל' ושירה[, דבר הטעון שירה טעון חלול, ושאינו טעון שירה אין טעון חלול, שכל דין 

'רבעי' נאמר רק בענבים, שנאמר הילולים, ואין 'הילול' ושירה אלא על יין.

]ראיה שרק יין הוא דבר שמהללים בו[ וכדרבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן. דאמר 
רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מנין שאין אומרים הלוים שירה במקדש אלא על 

היין, כשמנסכין נסכי מזבח,

אנשים  אם  ואנשים',  אלהים  המשמח  תירושי  את  החדלתי  הגפן  להם  'ותאמר  שנאמר 
משמח, אלהים במה משמח, מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין.

ביאור השאלה: השאלה היא רק לפי מי שלומד את לימוד ב מהילולים

]ויש דעה הסוברת ש'רבעי' הוא לא רק בכרם, לשיטה זו אין לומדים את לימוד ב' 
מהילולים ואפשר ללמוד מזה שצריך לברך:[ הניחא למאן דתני נטע רבעי ואינו לומד 
מהילולים שנטע רבעי הוא רק בכרם, אלא בכל נטיעות ]בכל פירות האילן[, ממילא 

הוא יכול ללמוד מהילולים לענין ברכה.

אלא למאן דתני כרם רבעי, מאי איכא למימר? הרי הוא לומד מהילולים שנטע רבעי 
לא  זה  פסוק  כן  ואם  חילול  צריך  רבעי  מהילולים שנטע  לומדים  וכן  בכרם,  רק  הוא 

פנוי לדרשה.

]המחלוקת בדין נטע רבעי או כרם רבעי:[ דאתמר רבי חייא ורבי שמעון ברבי, נחלקו 
בכל מקום במשנה שמוזכר דין רבעי, האם גורסים 'כרם רבעי' שהוא דין רק בכרם, או 
שגורסים 'נטע רבעי' שהוא דין בכל נטיעות פירות האילן ולא רק בכרם, חד תני, כרם 

רבעי. וחד תני, נטע רבעי.

ביאור נוסף בשאלה: השאלה היא רק לפי מי שלומד את לימוד ב מהילולים

]יש דעה הסוברת שהמקור ש'רבעי' נוהג רק בכרם הוא מגזירה שוה, לשיטה זו אפשר 
ללמוד מהילולים לענין ברכה:[ ולמאן דתני כרם רבעי, הניחא אי יליף גזרה שוה ואינו לומד 
מהילולים שנטע רבעי הוא רק בכרם, ממילא הוא יכול ללמוד מהילולים לענין ברכה.

]מקור מגזירה שוה שנטע רבעי הוא רק בכרם:[ דתניא, רבי אומר, נאמר כאן 'להוסיף 
לכם תבואתו', ונאמר להלן 'ותבואת הכרם', מה להלן כרם אף כאן כרם,

ואם כן אם לומד זאת מגזירה שוה, אייתר ליה חד הלול לברכה.

ב'  לימוד  את  לומד  הוא  הרי  מהילולים,  בכרם  רק  הוא  שרבעי  שלומד  מי  ]אבל 
מהילולים, ואין לו כלל מקור לברכות[ ואי לא יליף גזרה שוה, אלא לומד זאת מהילולים 

ברכה מנא ליה.
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]בירור: לפי מי שלא לומד את לימוד ב' מהילולים, ויש לו מקור לברכה לאחריה, מנין הוא לומד 
ברכה לפניה[

עדיין  פנוי,  אחד  לימוד  ונשאר  מהילולים,  זאת  לומד  ואינו  שוה,  גזרה  יליף  נמי  ואי 
קשה שהלול השני הרי אינו פנוי שלומדים ממנו שרבעי צריך חילול, ואם כן, אשכחן 
לאחריו ]שאם יש לימוד פנוי לברכות, יותר מסתבר ללמוד ממנו ברכה לאחריה בכל 
המאכלים, שהרי מצאנו בתורה לגבי לחם חיוב ברכה לאחריה שכתוב 'ואכלת ושבעת 

וברכת'[, לפניו מנין.

]ביאור: הוא לומד ברכה לפניה, מקל וחומר מברכה לאחריה[
הא לא קשיא דבר זה מנין לומדים ברכה לפניה אין זה קשה, דאתיא ]שאפשר ללמוד 
זאת[ בקל וחומר, כשהוא שבע ]לאחר האכילה[ מברך, כשהוא רעב ]לפני האכילה[ לא 

כל שכן.

שאלה ב' על המקור מהילולים: לפי הדעה שהפסוק 'הלולים' מדבר על כרם, איך לומדים ברכה 
בשאר המינים

אשכחן כרם, שהרי הפסוק שכתוב בו 'הלולים' שממנו לומדים שמברכים, נאמר על 
כרם, שאר מינין שטעונים ברכה מנין?

]תשובה[ דיליף מכרם. מה כרם, דבר שנהנה וטעון ברכה, אף כל דבר שנהנה, טעון ברכה.

]פירכא[ איכא למפרך, מה לכרם שהוא חמור משאר הפירות, שכן חייב בעוללות ]שיש 
מתנות עניים מיוחדים בכרם, שענבים הגדלים בצורה מסויימת צריכים ליתנם לעניים[, 
ללמוד מכרם שאר  ואי אפשר  לברך,  חומרא שצריך  בו  יש  זו  חומרא  בו  וכשם שיש 

פירות שאין בהם חומרא זו.

]תשובה[ קמה ]תבואה[ תוכיח, שחיוב עוללות אינו חומרא שמלמדת על חיוב ברכה, 
שהרי בתבואה אין חיוב 'עוללות' לעניים, ואעפ"כ יש בה חיוב ברכה, שלגבי לחם מפורש 

בתורה חיוב ברכה,

]פירכא[ מה לקמה שיש בה חומרא משאר מינים שכן חייבת בחלה, ואי אפשר ללמוד 
מקמה שאר פירות שאין בהם חומרא זו.

]תשובה[ כרם יוכיח, שחיוב חלה אינו חומרא שמלמדת על חיוב ברכה, שהרי בכרם 
אין חיוב חלה, ואעפ"כ יש בה חיוב ברכה ]כנלמד מהילולים[,

וחזר הדין שאם תשוב ותאמר שבכרם יש חומרא שיש בו חיוב עוללות, חלה תוכיח 
שאין בה עוללות ואעפ"כ יש בה חיוב ברכה, לא ראי זה ]כרם[ כראי זה ]קמה[, ולא ראי 
זה ]קמה[ כראי זה ]כרם[, שבכל אחד יש חומרא שאינה נמצאת בשני, וממילא מוכח 
שחומרא זו אינה מלמדת על חיוב ברכה, אלא מה שגורם לחיוב ברכה הוא הצד השוה 
דבר  כל  שאף  מהם  נלמד  כן  אם  ברכה,  וטעון  ממנו,  שנהנה  דבר  הם  ששניהם  שבהן 

שנהנה טעון ברכה.

]פירכא[ מה להצד השוה שבהן שכן יש בו צד מזבח גם בכרם וגם בתבואה יש חומרא 
נותנים למזבח סלת  ומתבואה  יין לנסכים,  נותנים למזבח  שיש מהם למזבח, מהכרם 
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ללמוד  גם  יכולים  אנחנו  זה  השוה  ]ומצד  מזבח  צד  ביה  דאית  זית  נמי  ואתי  למנחות, 
שמברכים על זיתים שגם בהם יש חומרא זו שנותנים מהם שמן למנחות למזבח[, אבל 

אי אפשר ללמוד מהם לשאר דברים שאין בהם צד מזבח, שטעונים ברכה.

]וכי בכדי ללמוד שהזית טעון ברכה  וזית מצד מזבח אתי  ]הערה אגב על הפירכא[ 
צריך ללמוד זאת ב'צד השווה' מכרם ותבואה[ והא בהדיא ]במפורש[ כתיב ביה ]בזית[ 
שוה  מגזירה  שלמדנו  כיון  כן  ואם  זית,  כרם  ועד  קמה  ועד  מגדיש  ויבער  דכתיב  'כרם' 
שיש דין רבעי במה שנקרא 'כרם', הרי זה כולל גם זיתים ולא רק ענבים, ואם כן מה 
שנאמר הלולים על כרם ולמדנו מכך שהכרם טעון ברכה, הרי זה כולל גם את הזיתים 

שנקראים כרם.

]תשובה על ההערה[ אמר רב פפא: כרם זית אקרי ]הזיתים נקראים 'כרם זית'[, כרם 
נוהג  רבעי  שדין  למדנו  שוה שממנה  והגזירה  'כרם',  נקראים  ]ואינם  אקרי  לא  סתמא 
בכרם, היתה על תיבת 'כרם' שהיא כוללת רק ענבים ולא זיתים, וממילא אין זיתים בכלל 
רבעי, ואי אפשר ללומדה ממה שנאמר הילולים, אלא מצד השוה שיש בה צד מזבח[.

שכל  ותבואה  מכרם  השוה  מצד  לומדים  כיצד  קשיא,  מקום  מכל  לפירכא[  ]חזרה 
המאכלים צריכים ברכה, והרי מה להצד השוה שבהן שכן יש בהן צד מזבח, ואי אפשר 

ללמוד מהם לשאר דברים שאין בהם צד מזבח שטעונים ברכה.

]נסיון למקור חדש למקור שצריך לברך: לומדים משבעת המינים ברכה לאחריו[
אלא דיליף לה משבעת המינין מה שבעת המינין דבר שנהנה וטעון ברכה ]שכתוב ארץ 
חטה ושעורה וגו' )דברים ח'( ובתרייהו כתיב ואכלת ושבעת וברכת[, אף כל דבר שנהנה 

טעון ברכה.

]דחיית המקור החדש[
מה לשבעת המינין שכן חייבין בבכורים, וכשם שיש בהם חומרא זו יש בהם חומרא 

שצריך לברך, ואי אפשר ללמוד משבעת המינים לשאר המאכלים.

]שאלה נוספת[ ועוד קשה, התינח לאחריו ]משבעת המינים אפשר ללמוד רק ברכה 
לאחריו, שהרי מה שנאמר בתורה שמברכים על שבעת המינים הוא ברכה לאחריה, אבל 

אין לנו בזה מקור לברכה לפניו[, ואם כן עדיין קשה - ברכה לפניו מנין.

]דחיית השאלה הנוספת[ הא לא קשיא ]דבר זה לא קשה[, דאתי ]שכן ברכה לפניה 
]לפני  רעב  כשהוא  מברך,  האכילה[  ]לאחר  שבע  כשהוא  וחומר,  בקל  ללומדה[  אפשר 

האכילה[ לא כל שכן.

שאלה ג על המקור מהילולים: לפי הדעה שהפסוק 'הלולים נאמר על כל הנטיעות, מה המקור 
לשאר דברים שאינם נטיעות

ולמאן דתני נטע רבעי, הא תינח כל דבר נטיעה, דלאו בר נטיעה, כגון בשר ביצים ודגים, 
האילן  נטיעות  כל  על  זו  דעה  לפי  שנאמר  מהילולים  הוא  המקור  אם  הרי  ליה,  מנא 
]ולא רק על כרם[ עדיין אין לנו מקור לשאר דברים שאינם נטיעות אילן, שמברכים 

לפניהם ולאחריהם.
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מקור חדש לברכות: סברא
אלא, סברא הוא, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, שכיון שנהנה צריך 

להודות למי שבראם.

· · ·
הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, מעל

תנו רבנן, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה 
בלא ברכה, מעל, כנהנה מן ההקדש, כמפורש להלן מהפסוק לה' הארץ ומלואה, שרק 

לאחר ברכה, נותן ה' את הארץ לבני אדם.

מאי תקנתיה? ילך אצל חכם.

]מבררת הגמרא:[, על מה שנאמר ילך אצל חכם, מאי עביד ליה ]מה יעשה לו החכם, 
הא עביד ליה איסורא ]הרי הוא כבר עשה איסור  וכי יכול לתקן את מה שלא בירך[? 

שלא בירך[?

]מבארת הגמרא:[ אלא אמר רבא, כך כונת הברייתא: ילך אצל חכם מעיקרא, וילמדנו 
ברכות, כדי שלא יבא לידי מעילה.

הנהנה מהעולם בלא ברכה כנהנה מקדשי שמים
אמר רב יהודה אמר שמואל: כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקדשי 

שמים שנאמר 'לה' הארץ ומלואה'.

]מימרא נוספת שלפני הברכה אין האוכל של האדם אלא של ה':[ רבי לוי רמי ]הקשה 
'לה' הארץ ומלואה', וכתיב 'השמים שמים לה' והארץ נתן לבני  כתיב  סתירה בפסוקים[, 
אדם'. וביאר: לא קשיא, כאן מה שנאמר לה' הארץ ומלואה הוא קודם ברכה. ]עמוד ב[ כאן 

מה שנאמר שהארץ נתן לבני אדם, הוא לאחר ברכה.

הנהנה מהעולם בלא ברכה כגוזל לקב"ה וכנסת ישראל
אמר רבי חנינא בר פפא: כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל להקדוש ברוך 

הוא את ברכתו, וכנסת ישראל שכשחטאו הפירות לוקין.

שנאמר 'גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית', ואין אביו אלא הקדוש 
ברוך הוא שנאמר 'הלא הוא אביך קנך', ואין אמו אלא כנסת ישראל שנאמר 'שמע בני מוסר 

אביך ואל תטוש תורת אמך'.

הנהנה בלא ברכה הרי הוא גם מחטיא אחרים שלומדים ממנו לא לברך
מאי 'חבר הוא לאיש משחית'?

אמר רבי חנינא בר פפא: חבר הוא לירבעם בן נבט שהשחית את ישראל לאביהם שבשמים, 
ומחטיא, שלפי שהוא אינו  והחטיא את ישראל, כך הוא חוטא  בן נבט חטא  שירבעם 
מברך, רואים אחרים אותו, ולמדין ממנו לעשות כן, ליהנות מן העולם בלא ברכה, ולכך 

נקרא זה המיקל חבר לאיש משחית.
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קודם הברכה ה'דגן' של ה', ולאחר הברכה ה'דגן' של האדם

רבי חנינא בר פפא רמי, כתיב 'ולקחתי דגני בעתו' וגו', וכתיב 'ואספת דגנך' וגו'

לא קשיא, כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, אזי הדגן שלהם. כאן בזמן שאין 
ישראל עושין רצונו של מקום, אזי הקב"ה נוטל מהם הדגן, ומראה להם שהוא שלו.

· · ·

דעת רבי ישמעאל: אדם צריך לעסוק גם במלאכה

תנו רבנן, 'ואספת דגנך' מה תלמוד לומר?

לפי שנאמר 'לא ימוש ספר התורה הזה מפיך', יכול דברים ככתבן שלא יעסוק בדרך ארץ,

תלמוד לומר 'ואספת דגנך', הנהג בהן עם דברי תורה מנהג דרך ארץ, שאם תבא לידי 
צורך הבריות סופך ליבטל מדברי תורה, דברי רבי ישמעאל.

דעת רבי שמעון בר יוחאי: בזמן שעושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית על ידי אחרים

בשעת  וזורע  חרישה,  בשעת  חורש  אדם  אפשר  וכי  בתמיה,  אומר  יוחי  בן  רבי שמעון 
זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורה בשעת הרוח, נמצא מתעסק כל הזמן 

במלאכה, ותורה מה תהא עליה.

אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים, שנאמר 'ועמדו 
זרים ורעו צאנכם' וגו'.

ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי עצמן, שנאמר 'ואספת 
דגנך'.

ולא עוד אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן, שנאמר 'ועבדת את אויביך' וגו'.

דברי אביי על מחלוקת רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי

אמר אביי: הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן. כרבי שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן.

רבא אומר לתלמידים כרבי ישמעאל

אמר להו רבא לרבנן במטותא מינייכו ביומי ניסן ]ימי הקציר[ וביומי תשרי ]זמן דריכת 
זיתים וענבים[ לא תתחזו קמאי ]לא תראו לפני, אלא לכו לביתכם להתעסק במלאכה[, 
כי היכי דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא ]כדי שלא תהיו טרודים במזונותיכם כל השנה[.

הנהגת דורות הראשונים ודורות האחרונים בהתעסקות במלאכה

וראה שלא  בא  ברבי אלעאי:  יהודה  רבי  יוחנן, משום  רבי  חנה, אמר  בר  בר  רבה  אמר 
כדורות הראשונים דורות האחרונים.

דורות הראשונים, עשו תורתן קבע, ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן.

דורות האחרונים שעשו מלאכתן קבע, ותורתן עראי, זו וזו לא נתקיימה בידן.
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דורות הראשונים חיפשו להתחייב במעשרות, והאחרונים מחפשים להיפטר
יוחנן, משום רבי יהודה ברבי אלעאי: בא וראה שלא  ואמר רבה בר בר חנה, אמר רבי 

כדורות הראשונים דורות האחרונים.

דורות הראשונים, היו מכניסין פירותיהן דרך טרקסמון ]דרך שערי החצר והבית[, כדי 
לחייבן במעשר.

דורות האחרונים, מכניסין פירותיהן דרך גגות, דרך חצרות, דרך קרפיפות ]שטחים גדולים 
המיועדים בדרך כלל לאיחסון עצים[, כדי לפטרן מן המעשר.

דאמר רבי ינאי אין הטבל מתחייב במעשר מהתורה, עד שיראה פני הבית ]פתח כניסה 
ויציאה[, שנאמר 'בערתי הקדש מן הבית', ולכן דורות אחרונים שלא הכניסו את הפירות 
לבית דרך פתח הכניסה והיציאה, אלא מהגג או מהחצר, לא היו מתחייבים במעשרות, 
]ומכל מקום רבנן הצריכו לעשר גם באופן זה, והתירו לאכול מפירות אלו רק אכילת 

עראי[.

חייב  דרך פתח החצר,  הפירות  הכניס את  ]ואם  קובעת  יוחנן אמר: אפילו חצר  ורבי 
לעשר מהתורה[, שנאמר 'ואכלו בשעריך ושבעו'.

· · ·
וכו' שעליו  היין  חוץ מן  פירות האילן הוא אומר בורא פרי העץ,  שנינו במשנה, על 

הוא אומר בורא פרי הגפן.

מדוע קבעו ברכה מיוחדת ליין
מאי שנא יין שקבעו לו ברכה מיוחדת?

הצעת ביאור )א(: משום שהוא משובח במעלתו מהענבים
משובח  שהיין  למעלה[  השתנה  ]שהיין  לעלויא  דאשתני  משום  תאמר[  ]אם  אילימא 

במעלתו מהענבים, ולכן אשתני ]הוא השתנה גם[ לברכה, שקבעו לו ברכה מיוחדת.

שאלה על הביאור: הרי גם שמן משובח במעלתו ולא קבעו לו ברכה מיוחדת
והרי שמן דאשתני לעלויא ]שהשתנה למעלה[ שהשמן משובח במעלתו מהזיתים, ולא 

אשתני ]והוא לא השתנה[ לברכה, שלא קבעו ברכה מיוחדת לשמן,

וכן אמר רבי  יהודה אמר שמואל,  ]ראיה שלא קבעו ברכה מיוחדת לשמן[ דאמר רב 
יצחק אמר רבי יוחנן: שמן זית, מברכין עליו בורא פרי העץ.

על  נברך  נוסח  ]באיזה  נבריך  היכי  אפשר,  דלא  משום  התם  אמרי,  השאלה:[  ]דחיית 
זית  גופיה  פירא  שהרי  זה,  בנוסח  לברך  אפשר  אי  הזית',  פרי  'בורא  נבריך  אם  השמן[, 
אקרי, שהרי עץ הזית נקרא 'עץ זית', ופרי העץ נקרא 'זית', ואם נאמר על השמן 'בורא 
פרי הזית', נמצא שאנו אומרים 'בורא פרי הפרי', שה' בורא את השמן שהוא הפרי של 
פרי הזית, וזה אינו נכון שהרי השמן אינו בריאה בידי שמים, אלא מעשה אדם, ]אבל 
עץ הגפן נקרא 'עץ גפן', )ופרי הגפן נקרא 'ענבים'(, נמצא שאפשר לברך על היין בורא 

פרי הגפן, שפירושו בורא פרי עץ הגפן[.
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]דחיית הדחייה:[ ונבריך עליה ]על השמן[ בורא פרי עץ זית.

ביאור חדש )ב(: יין, זן. שמן, לא זן

אלא אמר מר זוטרא: חמרא ]יין[, זיין ]הוא בכלל 'מזון', שהוא 'זן' את האדם[, ולכן הוא 
חשוב לקבוע לו ברכה לעצמו. אבל משחא ]שמן[ לא זיין ]אינו 'זן' ואינו חשוב לקבוע 

לו ברכה לעצמו[.

שאלה על הביאור: הרי גם שמן הוא בכלל 'מזון'

ומשחא לא זיין ]וכי שמן לא זן[? והתנן - והרי יש משנה שהקשו ממנה על דברי רב 
ושמואל, ומהתירוץ שתירצו בביאור המשנה מוכח ששמן 'זן', כדלהלן,

]לשון המשנה[, הנודר מן המזון, מותר במים ובמלח.

]שאלה מהמשנה על דברי רב ושמואל: במשנה מוכח שהכל בכלל 'מזון' חוץ ממים 
ומלח:[ והוינן בה ]ושאלנו בביאור משנה זו, וכי[ מים ומלח הוא דלא אקרי מזון, ולכן מי 

שנודר ממזון מותר רק בהם, הא כל מילי ]אבל שאר כל דבר[ אקרי מזון,

נקראים  דגן  מיני  חמשת  שרק  ושמואל  רב  אומרים  כיצד  כן  אם  השאלה:  ]המשך 
מזון[ נימא תיהוי תיובתא דרב ושמואל דאמרי, אין מברכין בורא מיני מזונות אלא בחמשת 

המינין בלבד.

]התירוץ שתירצו, 'מזון' הוא רק חמשת מיני דגן, והמשנה אומרת שהנודר מכל דבר 
'זן', אסור בכל חוץ ממים ומלח:[ ואמר רב הונא באומר כל הזן עלי שנודר מכל  שהוא 

דבר שזן, אסור בכל חוץ ממים ומלח.

'זן':[  זוטרא ששמן לא  וקשה על דברי מר  'זן',  זה מוכח ששמן הוא בכלל  ]מביאור 
אלמא משחא זיין.

ביאור חדש )ג(: יין, סועד. שמן, לא סועד

ולכן  מ'זן'[,  יותר  והוא  ונותן תחושת שובע,  ]סועד את הלב,  סעיד  ]יין[  אלא, חמרא 
ומשחא לא סעיד ]ושמן לא סועד את הלב[, ולכן אינו חשוב  קבעו לו ברכה מיוחדת. 

כיין לקבוע לו ברכה מיוחדת.

]שאלה א, והרי מצאנו שיין לא סועד:[

שואלת הגמרא: וחמרא מי סעיד, ]וכי יין סועד את הלב[?

והא רבא הוה שתי חמרי כל מעלי יומא דפסחא ]והרי רבא היה שותה יין כל ערב יום 
הפסח[ כי היכי דנגרריה ללביה וניכול מצה טפי ]כדי שהיין יגרור את ליבו ויאכל יותר 

מצה לערב[, הרי שהיין פותח את תאוות המאכל ולא משביע וסועד את הלב.

]תשובה, קצת יין סועד:[

עונה הגמרא: טובא גריר, רבא היה שותה הרבה יין, והרבה יין פותח את תאוות המאכל. 
אבל פורתא סעיד מעט יין סועד את הלב, ומשביע את האדם.
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]שאלה ב, מפסוק משמע שהיין לא סועד את הלב אלא רק משמח:[

שואלת הגמרא: ומי סעיד כלל, ]וכי היין סועד את הלב[

והכתיב 'ויין ישמח לבב אנוש ולחם לבב אנוש יסעד' וגו', ומשמע מהפסוק נהמא הוא 
דסעיד חמרא לא סעיד – שעל לחם נאמר 'לחם לבב אנוש יסעד', הרי שהלחם סועד את 

הלב, ועל יין נאמר 'ויין ישמח', שאינו סועד אלא משמח.

]תשובה, כוונת הפסוק שהיין גם סועד וגם משמח:[

עונה הגמרא: אלא, אין כונת הפסוק לומר שהיין לא סועד את הלב, אלא חמרא אית ביה 
תרתי ]יין יש בו שני מעלות:[ סעיד ומשמח, ומה שאמר הפסוק 'ולחם לבב אנוש יסעד' 
אין הכונה שהיין לא סועד, אלא לומר: נהמא מסעד סעיד, שמוחי לא משמח ]שהלחם 
יש בו רק מעלה שהוא סועד, ואינו בו את המעלה של משמח[, ואינו כיין שחוץ ממה 

שהוא סועד, הוא גם משמח.

]שאלה ג: אם הין סועד את הלב מדוע אין מברכים עליו ברכת המזון[

שואלת הגמרא: אי הכי שהיין גם סועד ומשביע את האדם, נבריך עליה שלש ברכות 
נברך עליו ]ברכת המזון[ לאחריו.

]תשובה: אין קובעים סעודה על יין[

עונה הגמרא: לא קבעי אינשי סעודתייהו עלויה ]אין אנשים קובעים סעודתם על היין[, 
ועל דבר שאין קובעים סעודה אף שהוא סועד אין מברכים ברכת המזון.

]ספק: מה יהיה הדין אם יקבע סעודה על יין[ אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא: אי 
קבע עלויה סעודתיה, מאי.

]תשובה: בטלה דעתו אצל כל אדם[ אמר ליה: לכשיבא אליהו ויאמר אי הויא קביעותא, 
השתא מיהא בטלה דעתו אצל כל אדם.

· · ·
גופא, אמר רב יהודה אמר שמואל, וכן אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן: שמן זית מברכין 

עליו בורא פרי העץ.

שאלה: מתי מברך על שמן העץ, אם שותה שמן לבד הרי הוא מזיק

היכי דמי, אילימא דקא שתי ליה )משתה(,

אוזוקי מזיק ליה לגופיה, ואין זו אכילה שטעונה ברכה, דגבי ברכה ואכלת כתיב.

]ראיה שהשמן מזיק, ואינו בכלל 'אכילה'[ דתניא השותה שמן של תרומה ]בשוגג[ משלם 
את הקרן ]כשאר מזיק[ ואינו משלם את החומש ]דגבי חומש 'אכילה' כתיב, פרט למזיק, 

ואכילת שמן אין שמה אכילה[.

הסך שמן של תרומה, משלם את הקרן ומשלם את החומש.
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אם אוכל את השמן עם לחם, הרי הוא טפל ונפטר בברכת הלחם
אלא דקא אכיל ליה על ידי פת, ששותה את השמן ללפת בו את הפת.

אי הכי, הויא ליה פת עיקר והוא טפל, ותנן זה הכלל כל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך 
על העיקר ופוטר את הטפלה.

אם אוכל אותו בתוך מי תרד מבושל ]שרגילים לתת בו שמן[, הרי הוא טפל ונפטר בברכת הירקות
אלא דקא שתי ליה על ידי אניגרון ]מין מאכל הוא, ונותנים לתוכו שמן[.

]מה הוא המאכל 'אניגרון'[ דאמר רבה בר שמואל אניגרון מיא דסלקא ]מים שבישלו 
בהן תרד[, אנסיגרון מיא

�
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‡Ï  ‡‰  ‡Â‰  ÔÏÈ‡ ÔÈÓ  ‡ÓÏ‡  ‰ÏÚ  ÈÈÁ˘  ÌÈ„ÂÓ ÂÏ‡Â ÂÏ‡ È˙ „‰Â  ‡Â‰
˘"Ï  Ó" Ó  ‡ÓÂÁÏ ‡Î‰Â  ‡ÓÂÁÏ  ‡Î‰ È„ÚÂ Â‰Ï  ‡˜ÙÒÓ È˜ÂÙÒ  ̆ "   ‡È˘˜

 Ô˙Â ‰ÏÚ ˜ÙÒ  ‰ÈÏ ‰Â‰ „ÂÈ  Ï" ÁÂ ˙ÂÓ ‡ÈÂÒÂ ÂÒ‡ È"‡  ‰ÏÚ ˜ÙÒ
Á˜ÂÏÂ
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 Ò"˘‰  ÔÂÈÏ‚

'Ó‚.È‡È˜Â˜Ï  ‰˘˜Â ÏÈ‡Â‰
   

 È"˘ ÈÊÚÏ
.‡"ÈÂÓÏ˘.ÁÏÓÈÓ

 È"˘  ÛÒÂÓ
.ÛÏˆ    

  
    

(:כח ב "ב  ל : (שבת 
     

  (: קנ (שבת
.‡ÈÂÒÂ   

    
    
   

לח:) .ı‡Ï(קדושין ‰ˆÂÁÂ
   (שם)

.„ÂÈ   
    
    

   (שם)̇
ÂÙÒÂ˙  ÛÒÂÓ

„‡ÂÏÈÙא . ÚÓ˘Ó[„]
È"Ú ‡Ï‡ ˙ÂÓ ÂÈ‡ ‰ÚÈÏ

.ÔÂ‚È‡ ‡Ï Ê‡„
.‰‡ÂÙÏ ÈÂ‰„ ‡˙ÏÈÓ ‡ÁÎÂÓ

  . בÏÎ[˘]
È˜ ˙Â˙˘Ï ÂÎ„ ÔÈ‡˘ „
ÔÈ‡˘ „ ÂÓÎ ,ÂÚÚ ‰ÈÏ
.ÒÒÂÎ ‰ÈÏ È˜ ÏÂÎ‡Ï ÂÎ„

 . גÍ„ ÔÈ‡„
‡˜ È˜ÂÊ‡„ ÏÏÎ ÔÓ˘ ˙Â˙˘Ï
ÌÂ˘Ó ÂÒ‡ ÍÎÏÈ‰ ,˜ÈÊÓ
È"Ú Ï‡ ,ÔÈÓÓÒ ˙˜ÈÁ˘

.ÂÚÏÂÏ ˙ÂÓ ÔÂ‚È‡
ÚÏÂ,ד. Â‡ ÂÓÎ ÈÂ‰ ÚÏÂÂ„

Ô˙Â„ ,È‡˜ ÂÚÚ‡ Ô˙Â È‡‰Â
Â‡ ÔÂ‚È‡ ÂÚ È"Ú ÚÚÓÂ

.˘ÓÓ ÔÓ˘‰ ÚÏÂ 
. ה˜„ ÔÁË‰ ÁÓ˜

.˙Ù ÂÓÓ ‰˘ÂÚ˘ ˜„
.וÒÒÂÎÏ ÈÓ„ ‡ÏÂ

ÔÈÈÂ‡ Â‰‰„ ,ÊÂ‡Â ‰ËÁ
ÁÓ˜ Ï‡ ,ÔÈÚ‰ ‰Ê ÏÂÎ‡Ï

.ÏÏÎ ÏÈÎ‡˙Ó ‡Ï
Âז . ˘ÈÂ Î"Î ÔÁË ÂÈ‡˘

ÏÂÎ‡Ï ÈÂ‡Â ‰ËÁ ÌÚË ÔÈÈ„Ú
.ÔÈÚ‰ ‰Ê. חÈÈÈÓ„

‡Ï‡ ,ÈÓ‚Ï ÔÁË˘ ÁÓ˜
˙ÂÈÏ˜ Ï˘ ÔÈËÁÓ ÈÂ˘Ú˘
ÁÓ˜ Â˙Â‡Â ,Â˙ Â˘È˙˘

.‰ÏÈÎ‡Ï ÈÂ‡


 ÔÂ‡‚ ÌÈÒÈ 

 È‡ÈÓ‡ ‰Â‰ ÈÎ‰ Ó‡È‰ ‡
[ÔÏÈ‡] (˜È) ˘ÚÓ ÈÏÈÓ
.Ô„Ó ‰ÈÙÂ‚ ı‡„
‰˘‰ ˘‡ ˙ÎÒÓ ÂÈ˘
˘‡ È˘˙ „Á‡ '‡ 'Ù
ÌÈËÓ˘ÏÂ ÌÈ˘Ï ‰˘‰
˙Â˜ÈÏÂ ‰ÚÈËÏ 'ÂÏÂÈÏÂ

‡˙ÈÈÂ( יב דף Â˜ÈÏ˙(שם 
˙Â˜ÈÏ ÔÈÓ‡Â ˙Â˘ÚÓÏÂ
ÂÈÈ‰ ˜È ˘ÚÓ Â‰È È‡Ó
È˙˜Â Ô„ ‡˙ ˙Â˘ÚÓ
‡˙ÈÈÂ‡„ È˙ÈÏÂ ‡˙ÈÈÂ‡„
‰ÈÏ ‰ÈÁ„ È„ÈÈ‡ ‡˘È
‡˙ Ô„È„ ‡˙Â ‰Ó„˜‡
‡˙ÈÈÂ‡„ ÔÎ˘ ÏÎÂ Ô„
ÌÂÈ ˜Ù ‡ÓÂÈ ˙ÎÒÓÂ

ÌÈÂÙÎ‰( פג ÈÓ(דף ‡˙È‡
ÂÈ‡Â ÏÎÂ‡Â ÔÈ˘ÈÎ ÔÈÊÊÂ‚
˜È ÈÏÈÓ È‰Â ˘ÚÏ ÍÈˆ
˙ÎÒÓ 'ÏÈÁ˙Â Ô„
ÈÓ‡ ‡ÚÓ È„ ˙Â˘ÚÓ
‡È˜Ú Ô ÈÒÈ‡ ÔÈÓ ˙Â˜È
˜ÈÏ ˙Â˘ÚÓ‰ ÓÂ‡
‡Ï Â˙Î‰˘ ÈÙÏ Ô‰È„Ó
ÈÙÂ ı‡‰ ÚÊ ‡Ï‡ ÎÊ
˘ÚÓ ÏÎÂ È˙Î„Î ıÚ‰
ÈÙÓ ı‡‰ ÚÊÓ ı‡‰
‡Â‰ Ô„Ó ˜È Ï‡ ıÚ‰

:'È˘Ù„Î
 Ï‡Á  ÂÈ

‰„Â‰È  ÈËÈÁ„ ‡ÁÓ˜
Â ‰Ó„‡‰ ÈÙ ‡Â Ó‡
‰È‰ ÏÎ‰˘ Ó‡ ÔÓÁ

.Â„.ÔÓÁ Î ‰ÎÏ‰Â
˙ÈÓÊ‰ ÏÚÂ ÁÏÓ‰ ÏÚ
.Â„ ‰È‰ ÏÎ‰˘ ÓÂ‡
ÔÂ˘Ï ÔÎ˘ .˜Ó ˙ÈÓÊ 'ÈÙ

.ÔÈÓÂÊ ˜ÓÏ ÔÈÂ˜ ÔÂÈ‡Â˜
ÈÙ ‡Â Ó‡ ‰„Â‰È 
Ó‡ Ï‡ÂÓ˘ 'ÂÎÂ ‰Ó„‡‰
.'ÂÎÂ Â„ ‰È‰ ÏÎ‰˘
Ï‡ÂÓ˘ ‰ÂÒÏ˜„ ‚"Ú‡Â
‰È˙ÂÎ ‡˙ÎÏ‰ ‰„Â‰È Ï

.Ï‡ÂÓ˘„‡˙ÚÓ˘„ ‡È‚ÂÒ
È˘È‡ ÈÚË ‡Ï„ È„ÈÓ ÏÎ„
‡˙Ú„‡ ÈÚÊ ‡ÏÂ
‡Ï ,Â‰ÈÈ(ˆ)ÎÈ Â‰ÈÏÎÈÓÏ
ÏÎ‰˘ ‡Ï‡ Â‰ÈÈÏÚ ÈÎÓ
ÌÈÙ‚ ÈÏÂÏ ÔÂ‚Î ,'ÂÎÂ ‰È‰
.Ì‰ ‡ˆÂÈÎÂ ÌÈÙ‚ ÈÏÚÂ
È˘È‡ ÈÚË„ ÔÂˆ Ï‡
Í ‡Â‰˘Î ÂÏÎÂ‡Ï ‡˙Ú„‡
ÏÚ ÔÈÎÓ ,Â ‡ˆÂÈÎÂ
‡Â ÌÈÎ ÌÈˆÚ ÏÚÂ ÔÈÏÚ‰

.‰Ó„‡‰ ÈÙ Ó‡
Ï˘ ÛÏˆ  Ó‡ ‰„Â‰È

.ÒÙ˜‰ ÏÎÂ‡Â ˙ÂÂÈ‡‰ ˙‡ ˜ÂÊ ı‡Ï ‰ˆÂÁ ‰ÏÚ,ıÚ‰ ÈÙ ‡Â ÔÈÒÈÙ˜‰ ÏÚÂ ˙ÂÂÈ‡‰ [ÏÚ 'ÂÎÂ] ‰Ùˆ ÈÈÓ ÏÚ È˙„ ‡‰ ‰ÏÚ ÔÈÓÂ .˙ÂÓ ÍÎÈÙÏ ÈÙ ÂÈ‡ ÒÙ˜‰ Ï‡ ,ÂÈÙ ˙‡ Â˙ÏÚ Ì˙ÏÚÂ È˙Î„Î ‰ÏÚ ÔÈÂÒ‡Â ‡ÈÙ Ô‰ ˙ÂÂÈ‡„ ‰ÈÓ ÚÓ˘
‰Â‰ [‰È˜Ú 'Î ‰ÎÏ‰ Ó‡ È‡ ,ÔÈ˘Â] .‰È˜Ú 'Î ‡˙ÎÏÈ‰ ‡ÓÈÂ ,ÔÈ˘˜ÓÂ .ÈÙ ‡Â‰˘ ÈÙÓ „Ï ˙ÂÂÈ‡ ‡Ï‡ ˘Ú˙Ó ÂÈ‡ ÓÂ‡ ‰È˜Ú ' ,ÔÈÒÈÙ˜Â ˙ÂÂÈ‡ ÌÈÓ˙ ˘Ú˙Ó ÛÏˆ ÓÂ‡ ÊÚÈÏ‡ ' Ô˙„ ‰È˜Ú 'Î Ó‡„  ÔÈ˘Â .Â‰È ‡ÈÙ Â‰ÈÂ˙ ‡ÓÏ‡
'Î ‡˙ÎÏÈ‰ ÈÏÈÓ È‰ ‡ÈÓ‡ ‰Â‰ [ı‡Ï ‰ˆÂÁ] ‰È˜Ú 'Î ‡˙ÎÏÈ‰ ÈÎ‰ ˙Ó‡ È‡ ,ı‡Ï ‰ˆÂÁ Â˙ÂÓÎ ‰ÎÏ‰ ı‡ Ï˜ÈÓ‰ ÏÎ ‰ÈÓ ÚÓ˘„ ı‡Ï ‰ˆÂÁ ‰È˜Ú 'Î ‡˙ÎÏÈ‰ ‡ÓÈÂ ,ÂÒ‡ ı‡ È˘ ı‡Ï ‰ˆÂÁ Ï"Ó˜ ,È˘ ‰ÏÚ„ ÒÈÙ˜ ı‡ ÂÏÈÙ‡ ‡ÈÓ‡
‡˙ÎÏÈ‰ Â‡Ï [‡ÓÈ‡] ,ı‡ ‰ÂÒ‡ ‡˙ÈÈÂ‡„Ó ‰ÏÚ Ï‡ .ı‡Ï ‰ˆÂÁ Â˙ÂÓÎ ‡˙ÎÏÈ‰ ÍÎÈÙÏÂ ,ı‡ ‡Â‰ Ô„Ó ‰Ê‰ ÔÓÊ ˘ÚÓ„ ,ÈÙ ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó ˙ÂÂÈ‡ ‡Ï‡ ˘Ú˙Ó ÂÈ‡ ÓÂ‡ ‰È˜Ú ' Ô˙„Î ,˘ÚÓ ‡Ï‡ ÈÈÈ‡ ‡Ï ‰È˜Ú ' ‡‰„ ,˘ÚÓ È‚ ‰È˜Ú

.È˘ ı‡Ï ‰ˆÂÁ ‰ÏÚ Ï˘ ÒÙ˜ ÈÎ ÓÂÏÂ ˘ÙÏ  [ÍÈˆ] ÍÎÈÙÏ ,ı‡Ï ‰ˆÂÁ Ï˜ÈÓ‰ È„Î
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 ‡È˜Ú È  Ë˜ÂÏ Â‡È ‡Ï˘ „ÏÂ  Á˜ÂÏÂ
 ‰È˙ÂÎ  ÔÈ„Ú  ‡"  ÌÂ˜Ó ‰"   ÌÂ˜Ó  ̆ " Â

 ÈÙÏ  ÓÂ˘  ‰˘Ú„  ‰ÈÏ  ̃ ÂÙÈ˙Â  ‰˘Ó  ‰È‡
Ó‡  ‡ÓÁÂ1 ÂÈÙ  ̇ ‡  Â˙ÏÚ  Ì˙ÏÚÂ‡ ̇ ‡

 ‡ Ó‡ ÈÙÏ ÓÂ˘ Â‰È  È‡ÓÂ ÂÈÙÏ ÏÙË‰
 ‡ÎÈ‰  ÈÙÏ  ÓÂ˘  ‰˘Ú„  ÔÈÓ‡ ‡ÎÈ‰
 ‡Î‰ ÂÁÓ ÔÈ  ̆ ÂÏ˙ ÔÈ ‰È˙È‡„
 ÈÈ‡  ‰ÈÈ˙È‡  ‰È˙ÈÏ ˘ÂÏ˙  ‰È˙È‡ ÂÁÓ

 ÔÈ‡ ÂÏ˘  ı‰Â  ̇ ÙËˆÓ  ÔÂÓ Ï˘  ‡ÓËÈÙ
 ÛËˆÓ ÔÈ‡ ÂÏ˘  ı‰ Ó‡˜„Ó  ÛËˆÓ
 ‰ÏÚ È‚ '˙Â ‡Â‰ ÏÎÂ‡  Â‡Ï„  ‡ÓÏ‡

 ‚ ÌÈÊÂ‚‡ ÈÙÈÏ˜  ÂÏ˘  ı‰Â ÔÂÓ ÈÙÈÏ˜
„ ‡ Ó‡ ‡Ï‡  ‰ÏÚ  ÔÈÈÈÁ ÔÈÈÚ‚‰Â

 ‡ÎÈ‰  ÈÈÙÏ ÓÂ˘  Â‰Ï  ‰˘Ú„  ÔÈÓ‡ ‡ÎÈ‰
 Ù˜  È‡‰  ‡ÈÙ Ó‚  ̇ Ú˘  ‰È˙È‡„ ‰È˙ÈÏ Ò

 ÔÓÁ    Ó‡‰Â ÈÈ‡  ‡ÈÙ Ó‚ ˙Ú˘
 ‰Â‡   ‰ Ó‡ ‰ÏÚ„ ÈÏÁ˙Ó È‰

ÓÂ˘Â  ÈÈÙÏ ÓÂ˘ Â˘ÚÂ ÏÈ‡Â‰  ÈÈÒ‡
ÓÂ˘  ‰ÈÏ È˜  ‡˜Â  ‡ÙÂÎ ÈÂ‰  ̇ ÓÈ‡ ÈÈÙÏ
 Ô˙„  ÈÒÂÈ  ÈÎ  ‰Ï Ò  ÔÓÁ  ÈÈÙÏ

 ‡Â‰˘  ÈÙÓ ÂÒ‡ „ÓÒ ÓÂ‡  ÈÒÂÈ È
 È‚ÈÏÙÂ ÈÙ ‰ ÈÓÈ˘    ‰Ï  ÛÈ˜˙Ó  ‰ÈÏÚ Ô

 ‰ÈÏÚ  Ô  È‚ÈÏÙ ÈÓ ÈÏÈ‡  ‡˘Â ‡Ú„‰Ó
Ô˙‰Â ̇ ÂÏÈ‡‰  ̇ ‡  ÔÈˆˆÂ˜  ÔÈ‡ È˙ÓÈ‡Ó

 Â‡ÈˆÂÈ˘Ó  ̇ ÂÏÈ‡‰ ÏÎ  ÌÈÓÂ‡ ˘"   ̇ ÈÚÈ˘
ÌÈÓÂ‡  ‰" Â Â ÌÈÙ‚‰Â Â˘˘È˘Ó  ÔÈÂÁ‰

 ̇ ÂÏÈ‡‰ ÏÎ ‡˘Â  ÂˆÈÈ˘Ó  ÌÈ˙ÈÊ‰Â ÂÚ‚È˘Ó
 ÚÂ‚ ‡Â‰ ÒÂ  ‡Â‰ ÈÒ‡   Ó‡Â  Â‡ÈˆÂÈ˘Ó
 ‡ÓÈ‡ ‡Ï‡  „" Ò ÔÏ‰ ÏÂÙ ÔÏ‰ ÏÂÙ ‡Â‰

 ÊÓ‡„  ‰ÈÏ  ̇ ÚÓ˘  Ô‡Ó ÔÏ‰ ÏÂÙÎ ÂÂÚÈ˘
ÏÎ ‡˘ È˙˜Â  Ô ‡Ï „ÓÒ  ÔÈ‡ ÒÂ
 ‡ÎÈ‰ ‡  Ó‡  ‡Ï‡ Â‡ÈˆÂÈ˘Ó ˙ÂÏÈ‡‰
 ̇ Ï˜˘ ÈÎ„  ‡ÎÈ‰  ÈÙÏ ÓÂ˘  ÈÂ‰„  ÔÈÓ‡
 ̇ Ï˜˘ ÈÎ ‡Î‰  ‡ÈÙ ˙ÈÈÓ  ÓÂ˘Ï  ‰ÈÏ
 ‰ÂÏ˜˘Â  ‡„ÂÚ ‰Â‰  ‡ÈÙ  ̇ ÈÈÓ ‡Ï  ‰ÈÏ
 ‡ÁÙÏ  ‰ÂÏ˜˘Â  ‡ÂÓ ˘ÈÂ ‡ÂÓ„  ıÏ

 ‡˙ÈËÈ  ÌÈÈ˜È‡Â  ‡˙ÈËÈ„ÓÎ  ‡˙ÎÏ‰Â)
 ̇ ‡  ÏÈÎ‡Â ˙ÂÂÈ‡‰  ̇ ‡  ̃ ÈÊ„ È˘‡   
 Â‰È ‡ÈÙ Â‡Ï  ‰ÏÚ È‚Ï„ÓÂ  ÔÈÒÈÙ˜‰

Á ‡ÏÂ Â‰È  ‡ÈÙ  Â‡Ï ÈÓ ˙ÂÎ  È‚Ï
 ‡Â ‡Ï‡  ıÚ‰ ÈÙ  ‡Â  ‰ÈÏÚ ÔÈÎÓ
ÏÎ‰˘ Ó‡ ˙˘˘    ÈÏÙÏÙ ( ‰Ó„‡‰  ÈÙ

Ó‡  ‡Ë ‰ÈÓÚËÏ  ‡  ‡„Ê‡Â  ÌÂÏÎ  ‡Ï
Ó‡„ ‡ È ÈÂÙÎ„ ‡ÓÂÈ  ‡ÏÈ‚Ê ÒÎ ÂËÙ ÈÂÙÎ„ ÈÓÂÈ  ÈÏÙÏÙ  ÒÎ

ÈÈ˙ÈÓ ÂËÙ ÂÈÙ  ̇ ‡ Â˙ÏÚ  Ì˙ÏÚÂ Ó‡˘ ÚÓ˘ÓÓ ÓÂ‡  Ó"  ‰È‰
 ÂˆÚ ÌÚË˘  ıÚ  ‡È‰Ï ÏÎ‡Ó  ıÚ Ï"˙  ‰Ó  ‡Ï‡  ‡Â‰ ÏÎ‡Ó  ıÚ˘  Ú„ÂÈ ÈÈ‡
 Í„ÓÏÏÂ  ‰ÏÚ ÔÈÈÈÁ ÔÈÏÙÏÙ‰˘  Í„ÓÏÏ  ÔÈÏÙÏÙ‰  ‰Ê Â‰ÊÈ‡Â ‰Â˘ ÂÈÙÂ

Ó‡˘  ÌÂÏÎ  ‰ÒÁ Ï‡˘È ı‡  ÔÈ‡˘2ÏÎ‡˙ ˙ÂÎÒÓ  ‡Ï ˘‡  ı‡
‡È˘˜  ‡Ï  ‰ ÏÎ ÒÁ˙ ‡Ï ÌÁÏ  ‰Î‡˙˘È ‡‰  ‡˙ÈË  ‡‰ ‰ÈÏ ÈÓ‡

ÓÈÓÏ ÔÏÓ‡  ‡‰Â ÂËÙ  ÈÂÙÎ„  ‡ÓÂÈ  ‡ÏÈ‚Ê ÒÎ ‡Ó ‡˙ÏÓ‰ È‡‰
 ‡˙ÈË  ‡‰ ‡È˘˜ ‡Ï ‡" ‰Ù  ‰ÈÏÚ ÔÈÎÓÂ ‡È˘  È‡Â„‰  ÈÓ ‡È˙‡„
   Â„  ‰È‰ ÏÎ‰˘ Ó‡  ‰„Â‰È    ‡ÒÈÈ„ ÔÎÂ ‰„˜  ıÈÁ ‡˙˘È  ‡‰

Ó‡ ‡‰Î  ÔÈÚÎ  ‡ÒÈÈ„ È‚ÈÏÙ ÈÎ Ó" Ó„  È‚ÈÏÙ ‡Ï Ú" Î  ‡„È‚  ‡ÒÈÈ„ Ó" Ó
 ‡„ÈÓÒ  Ò ˙ÂÂÊÓ ÈÈÓ ‡Â Ó‡  ‡‰Î   ˜ÈÚ  ‡˘Â„ Ò  ÏÎ‰˘ Ó‡  ‰„Â‰È    ‰„˜  ıÈÁ

Â‰ÈÈÂ˙  ÈÓ‡„ Ï‡ÂÓ˘Â  „ ‡˙ÒÓ ‡‰Î „ ‰È˙ÂÎ  ÛÒÂÈ " ‡ ˜ÈÚ ÔÈÈÓ‰  ̇ ˘ÓÁÓ Â  ̆ È˘ ÏÎ
Â‰ÈÈÂ˙  ÈÓ‡„ Ï‡ÂÓ˘Â    ‡ÙÂ‚ :˙ÂÂÊÓ ÈÈÓ  ‡Â  ÂÈÏÚ  ÔÈÎÓÒ ÔÈÎÓ ÔÈÈÓ‰  ̇ ˘ÓÁÓ Â ˘È˘ ÏÎ

 ÂÈÏÚ  ÔÈÎÓ ÔÈÈÓ‰  ̇ ˘ÓÁÓ  ‡Â‰˘  ÏÎ Â‰ÈÈÂ˙ ÈÓ‡„ Ï‡ÂÓ˘Â    ÈÓ Ó˙È‡Â  ̇ ÂÂÊÓ  ÈÈÓ  ‡Â ÂÈÏÚ
 ‡Ï  ̇ ÂÂÚ˙  È„È ÏÚ  Ï‡  ‰ÈÈÚ  ‰È˙È‡„ ÌÂ˘Ó ‡ÈÓ‡  ‰Â‰  ‡Â‰˘ ÏÎ ÔÈÚÓ˘‡  È‡„  ‡ÎÈˆÂ  ̇ ÂÂÊÓ ÈÈÓ  ‡Â
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 ÌÏ˘‰ Â‡  ‰Â˙

.1   
   
   
    

 ‚Î ËÈ ‡˜ÈÂ 
.2   

     
    

  
Ë Á ÌÈ„

 Á"‰ ˙Â‰‚‰
()'ÒÂ˙   

ÓÒÓ  
( )‰"„    

    
 Ò"˘‰  ÔÂÈÏ‚

'Ó‚.' ÂÎ Â  ̆ È˘ ÏÎ 
     

 È" ̆ ÈÙ‰  ̇ ‡  Â‡ÈˆÂÈ˘Ó  ‰"„
.' ÂÎ    

  'ÒÂ˙‰"„
. ̃ „Ï  Ì‡Â .' ÂÎ ÏÎ 

„"‡.' ÂÎ ÍÏ  ̂ " ‡
    
     
    
   

„"‡. ‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙
    

  
 È"˘  ÈÊÚÏ

.[‡"È‡ÂËÈÏ] Â"È‡ÂËÈÏ
.˙˜˙ÓÂÓ ˙È‡ÂÙ ‰˜‡

.È"„˘Â‡,˙ÈÒÙ ‰ÏÓ)
.(ÌÈÏ‡‰ ÌÚËÓ :ÈÏÂ‡«


 È"˘  ÛÒÂÓ
הבא . בעמוד  הובא 

̇
ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ

ÂÈÙ˙א. ÏÎ Ï˘ ÔÈÈÚ‚[Â]
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ברכות דף לו שבת קודש י"ג שבט תש"פ 

הגמרא מבררת באיזה אופן אמר רבי יוחנן שמברכים על שמן בורא פרי העץ, ומציעה 
שמדובר כששותה שמן שמעורב במי תרד שמאכל זה נקרא אניגרון, כמו שאמר רבה 
בר שמואל שאניגרון הם מים שבישלו בהם תרד, ואנסיגרון הם מים דכולהו שלקי ]מים 

שבישלו בהם אחד ממיני הירקות[,

שואלת על כך הגמרא, אם כן ששותה שמן שמעורב במי ירקות מבושלים, הוה ליה 
העיקר  על  מברך  טפלה,  ועמו  עיקר  שהוא  כל  הכלל  זה  ותנן,  טפל,  ושמן  עיקר  אניגרון 

ופוטר את הטפלה.

ביאור: מדובר ששותה שמן בתוך מי ירקות מבושלים, ואעפ"כ השמן לא מתבטל כיון שאדם זה 
חושש בגרונו ורוצה בעיקר את השמן

ואזי השמן  בגרונו,  בחושש  פרי העץ,  בורא  זית  הכא במאי עסקינן שמברך על שמן 
הוא העיקר.

החושש  דתניא,  אניגרון(:[  )בתוך  שמן  הרבה  לשתות  דרכו  בגרונו  שהחושש  ]ראיה 
לא יערענו בשמן תחלה בשבת ]אסור לו לתת לכתחילה שמן בפיו כדי  בגרונו בשבת 
להשהותו בתוך גרונו, שכיון שלא בולעו ניכר הדבר שעושה כן לרפואה, ואסור לקחת 

תרופות בשבת[.

אבל נותן שמן הרבה לתוך אניגרון ובולע, מותר לתת שמן מעורב במי ירקות מבושלים 
בכדי לבולעם, וכשנותנם בפה לשם בליעה, יכול להשהותם בגרונו לפני שבולעם.

]שאלה: אם כן מה החידוש שמברך על השמן בורא פרי העץ[
שואלת הגמרא: פשיטא, מה החידוש שמברך על שמן ]כששותה את השמן לרפואה 

ואינו טפל לאניגרון[ 'בורא פרי העץ'?

]תשובה: החידוש הוא שמברך אף ששותה את השמן לרפואה[
עונה הגמרא: מהו דתימא, כיון דלרפואה קא מכוין, לא לבריך עליה כלל, ]הייתי אומר 
שכיון שכונתו בשתיית השמן לרפואה, אין זה בגדר 'אכילה' ולא יברך כלל על השמן[.

קא משמע לן, כיון דאית ליה הנאה מיניה ]כיון שיש לו הנאה מהשמן[ שמלבד תועלת 
הרפואה, יש לו הנאה בשתיית השמן, בעי ברוכי ]צריך הוא לברך עליו[.

· · ·

ברכת הקמח
קמחא דחיטי ]האוכל קמח חטים, בלא בישול או אפיה[

]דעת רב יהודה:[ רב יהודה אמר: מברך בורא פרי האדמה – כמו הברכה של גרעיני חיטה.

]דעת רב נחמן:[ ורב נחמן אמר: שהכל נהיה בדברו.
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רבא מוכיח לרב נחמן שרב יוחנן ושמואל סוברים כרב יהודה

אמר ליה רבא לרב נחמן: לא תפלוג עליה דרב יהודה ]על תחלוק על רב יהודה[, דרבי 
יוחנן ושמואל קיימי כוותיה ]סוברים כמותו[.

דאמר רב יהודה אמר שמואל, וכן אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן: שמן זית מברכין עליו 
בורא פרי העץ.

אלמא אף על גב דאשתני ]ומוכח מדבריהם, שאף שהשמן שונה מהזית[, במלתיה קאי 
]הוא נשאר בברכתו, בורא פרי העץ[,

הא נמי ]זה, הקמח, גם כן[, אף על גב דאשתני ]אף שהקמח שונה מהחיטים[ במלתיה 
קאי ]הוא נשאר בברכתו, בורא פרי האדמה[.

דחיית הראיה

הגמרא דוחה את הראיה: מי דמי, התם ]שם, בשמן[ לית ליה עלויא אחרינא ]אין לו 
'עלייה' אחרת[, כלומר, מיד בשינויו מ'זית' לשמן, הוא בא לדרך אכילתו, ועיקר נטיעת 
הזית היתה לשם אכילתו כ'זית' או כ'שמן', לכן יש לשמן שם 'פרי', וברכת השמן היא 

בורא פרי העץ.

כאשר  אחרת,  'עלייה'  לו  ]יש  בפת  אחרינא  עלויא  ליה  אית  בקמח[  ]כאן  הכא  אבל, 
'עלייה'  ועדין הוא צריך  לייעודו,  'קמח' עדיין לא הגיע  יעשו ממנו פת[ שכאשר הוא 
נוספת, שיעשו מהקמח פת, הלכך הקמח יצא מכלל פרי ]שאינו בכלל 'חיטה'[, ולכלל 

דרך אכילתו לא בא, ולכן ברכתו שהכל.

שאלה על רב נחמן: מדברי שמואל משמע שעל קמח חיטים מברך אדמה

שואלת הגמרא: וכי אית ליה עלויא אחרינא ]וכי דבר שיש לו 'עליה אחרת' כגון קמח[ 
לא מברכינן עליה בורא פרי האדמה, אלא שהכל?

והא אמר רבי זירא, אמר רב מתנא, אמר שמואל: אקרא חייא ]על דלעת חיה[, וקמחא 
דשערי ]וקמח שעורים[ מברכינן עלייהו 'שהכל נהיה בדברו'.

ברכתו  חשוב,  שאינו  שעורים,  קמח  שרק  מדברי שמואל,  לכאורה משמע  לאו,  מאי 
שהכל, אבל דחיטי ]על קמח חיטים, שהוא יותר חשוב, מברכים[ בורא פרי האדמה, וקשה 

על דברי רב נחמן שאמר שברכת קמח חיטים 'שהכל נהיה בדברו'.

דחיית השאלה: שמואל סובר גם בקמח חיטים שמברך אדמה

דוחה הגמרא, את הראיה מדברי שמואל: לא, דחיטי נמי ]דעת שמואל היא גם בקמח 
חיטים, שברכתו[ שהכל נהיה בדברו.

]בירור: אם כן מדוע שמואל לא דיבר על קמח חיטים[

שואלת הגמרא: אם כן מדוע שמואל אמר את דינו בקמח שעורים שברכתו שהכל, 
לומר שברכת קמח חיטים שהכל,  לו לשמואל  ]היה  וכל שכן דשערי  ולשמעינן דחיטי 
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וממילא היינו יודעים שקמח שעורים שהוא פחות חשוב, ברכתו שהכל, ומכך ששמואל 
השמיע את דינו בשעורים ולא בחיטים, משמע שברכת קמח חיטים הוא אדמה[.

]ביאור: אם שמואל היה מדבר על חיטים, היינו אומרים שבשעורים לא מברך כלל[
עונה הגמרא: אי אשמעינן דחיטי ]אם שמואל היה משמיע לנו שברכת קמח חיטים הוא 
שהכל[, הוה אמינא ]הייתי אומר[ הני מילי דחיטי ]שדברים אלו נאמרו בקמח חיטים[, 
אבל דשערי לא לבריך עליה כלל ]על קמח שעורים, לא יברך כלל[, קא משמע לן ]לכן 
השמיע לנו שמואל את דינו בקמח שעורים, שצריך לברך עליו )שהכל(, וגם על קמח 

חיטים מברך שהכל[.

]בירור: מדוע צריך לומר שמברכים על קמח שעורים, וכיצד יש צד שאין מברכים עליו כלל[
שואלת הגמרא: ומי גרע ]וכי שעורים גרועים[ ממלח וזמית ]ומי מלח[, דתנן, על המלח 
שאין  צד  יש  כיצד  מברכים,  עליהם  אפילו  ואם  בדברו,  נהיה  שהכל  אומר  הזמית  ועל 

מברכין כלל על שעורים.

]ביאור: כיון שקמח שעורים גורם לתולעים ואין אוכלים אותו[
עונה הגמרא: אצטריך ]צריך לחדש שמברכים על קמח שעורים[, סלקא דעתך אמינא 
]שהיה עולה על הדעת לומר[ מלח וזמית, עביד אינש דשדי לפומיה ]קורה שאדם נותן 
וקמח  ]הואיל  לקוקיאני  וקשה  הואיל  דשערי  קמחא  אבל  פיו[,  לתוך  מלח  מי  או  מלח 

שעורים גורם לתולעים במעיים[, הייתי אומר לא לבריך עליה כלל,

קא משמע לן לזאת השמיעו לנו, כיון דאית ליה הנאה מיניה ]כיון שיש לאדם הנאה 
באכילת הקמח שעורים, אף שהוא מזיק[ בעי ברוכי ]צריך לברך עליו[.

· · ·
ברכת קורא

קורא ]בענפי הדקל יש חלק רך שראוי לאכילה, ובהמשך גידולו הוא מתקשה[.

]דעת רב יהודה:[ רב יהודה אמר: ברכתו בורא פרי האדמה.

]דעת שמואל:[ ושמואל אמר: ברכתו שהכל נהיה בדברו.

]טעם רב יהודה:[ רב יהודה אמר: בורא פרי האדמה, פירא הוא ]שכן פרי האדמה הוא, 
שהוא פרי הדקל[.

]טעם שמואל:[ ושמואל אמר: שהכל נהיה בדברו, הואיל וסופו להקשות, שכאשר ה'קורא' 
נשאר על העץ הוא מתקשה כעץ, ואינו בכלל 'פרי'.

שמואל מביא ראיה כדברי רב יהודה, מברכת הצנון שברכתו אדמה
]מסתבר כדעתך[,  כוותך מסתברא  חריף[,  ]אדם  יהודה: שיננא  ליה שמואל לרב  אמר 
דהא ]שהרי[ צנון סופו להקשות ]שאם אינו תולש את הצנון מהאדמה בזמן ראוי, הוא 
מתקשה כעץ[, ומברכינן עליה בורא פרי האדמה, הרי שגם ה'קורא' אף שסופו להתקשות, 

ברכתו אדמה.
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דחיית הראיה: צנון נוטעים אותו בשביל לאוכלו כשהוא רך, ולכן יש לו גדר של 'פרי וברכתו 
'בורא פרי אדמה'

דפוגלא  אדעתא  אינשי  נטעי  צנון,  היא,  ולא  מצנון:  שמואל  ראיית  את  דוחה  הגמרא 
]אנשים נוטעים אותו כדי לאכלו כשהוא רך, ולכן הוא בכלל 'פרי' וברכתו 'בורא פרי 
האדמה[. אבל דקלא, לא נטעי אינשי אדעתא דקורא ]אנשים לא נוטעים אותו כדי לאכול 

את ה'קורא', ולכן אינו בכלל 'פרי', ואין ברכתו 'בורא פרי האדמה' אלא 'שהכל'[.

]שאלה מברכת הצלף שלא נוטעים אותו לצורך העלים, ואעפ"כ ברכתם אדמה[
שואלת הגמרא: וכל היכא דלא נטעי אינשי אדעתא דהכי לא מברכינן עליה ]וכי בכל 
מקום שאין אנשים נוטעים את הפרי על דעת לאכול חלק מסויים ממנו, אין מברכים על 
חלק זה 'בורא פרי האדמה'[, והרי צלף ]מין עץ[ דנטעי אינשי אדעתא דפרחא ]שאנשים 

נוטעים אותו כדי לאכול את פירותיו, ולא כדי לאכול את העלים של הצלף[,

ותנן ואעפ"כ שנינו בברייתא, שברכת העלים של הצלף בורא פרי האדמה,

שכך אומרת הברייתא: על מיני פירות של נצפה ]של עץ הצלף[, יש הבדל בין החלקים 
השונים של הצלף,

על העלין ]של הצלף[, ועל התמרות ]פרי שגודל בתוך העלים של הצלף[, אומר: בורא 
פרי האדמה ]שאינם עיקר 'פרי' הצלף[.

ועל האביונות ]כך שם ה'פרי' העיקרי שגדל בעץ הצלף[, ועל הקפריסין ]עלה מסביב 
לאביונות כקליפה חיצונית שלו[, אומר: בורא פרי העץ.

הרי שאף שאין נוטעים את הצלף לצורך העלין והתמרות, מברכים עליהם 'בורא פרי 
האדמה', ולא שהכל'.

]תשובה: צלף נוטעים אותו גם בכדי לאכול את העלים, ולכן ברכתם אדמה[
אמר רב נחמן בר יצחק: יש לחלק בין צלף לבין קורא, צלף נטעי אינשי אדעתא דשותא 
האילן  שאין  התמרות[,  ואת  העלים  את  לאכול  בכדי  גם  נוטעים  אנשים  הצלף  ]את 

מתמעט בכך, ולכן ברכתם 'בורא פרי האדמה'.

ה'קורא'  את  לוקחים  אנשים  אין  ]בדקל,  דקורא  אדעתא  אינשי  נטעי  לא  דקלא  אבל 
מהעץ, מפני שזה ממעט את ענפי האילן, וממילא אין אנשים נוטעים את הדקל גם כדי 

לאכול את הקורא, ולכן אינו בכלל 'פרי' הדקל, וברכתו שהכל[.

אף ששמואל הביא ראיה לדברי רב יהודה, הלכה כשמואל שמברכים על הקורא שהכל
יהודה,  לרב  שמואל  דקלסיה  גב  על  ואף  הלכה:  בפסק  הסוגיא  את  הגמרא  מסיימת 

הלכתא כותיה דשמואל.

· · ·
בעץ הצלף, ה'קפריסין' הוא קליפה חיצונה של הפרי ואין בו דין 'ערלה'

אמר רב יהודה אמר רב: צלף של ערלה, בחוצה לארץ, זורק את האביונות ]שהוא פרי 
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הצלף[, וגם בחו"ל אסור לאכול פרי ערלה, ואוכל את הקפריסין ]שהם קליפה חיצונית 
של הפרי[, ואין בהם דין ערלה.

שאלה: מדברי רב משמע שהקפריסין אינם פרי, והרי בברייתא משמע שהקפריסין הוא פרי

וקפריסין  פירי,  דאביונות  אומר[  שהוא  משמע  רב  ]מדברי  למימרא  הגמרא:  שואלת 
לאו פירי,

מיני  ]על  נצפה  מיני  על  מברכין  כיצד  שאומרת:[  מברייתא  כך  על  ]וקשה  ורמינהו 
פירות של פרי הצלף[?

על העלים, ועל התמרות של הצלף, אומר בורא פרי האדמה.

ועל האביונות ועל הקפריסין של הצלף, אומר בורא פרי העץ, הרי שגם הקפריסין הוא 
פרי, שהרי מברכים עליו 'בורא פרי העץ', וכיצד אמר רב שאין בקפריסין דין ערלה.

תשובה: רב סובר כדעת רבי עקיבא שקפריסין אינו פרי

עונה הגמרא: הוא דאמר כרבי עקיבא ]מה שרב אמר שהקפריסין אינו פרי, הוא כדעת 
רבי עקיבא[,

]המשנה בו מובאת דעת רבי עקיבא:[ דתנן, רבי אליעזר אומר: צלף, מתעשר תמרות 
ואביונות וקפריסין ]שכל ג' חלקים אלו בעץ הצלף הם בכלל ה'פרי' וצריך לעשר אותם[.

רבי עקיבא אומר: אין מתעשר אלא אביונות בלבד, מפני שהוא פרי, רק האביונות הוא 
בכלל 'פרי' הצלף.

שאלה: אם כן מדוע רב לא אמר הלכה כרבי עקיבא

פי דעת רבי  אינו פרי, הוא על  ]אם הכרעת רב שהקפריסין  ונימא  שואלת הגמרא: 
עקיבא, מדוע רב לא אמר[ הלכה כרבי עקיבא?

תשובה: רב אינו מכריע כרבי עקיבא, אלא שבערלה בחו"ל הלכה כדעת המיקל

עונה הגמרא: אי אמר ]אם רב היה אומר[ הלכה כרבי עקיבא, הוה אמינא ]הייתי אומר 
שרב מכריע כרבי עקיבא, שקפריסין אינם פרי[ אפילו בארץ ישראל,

קא משמע לן ]לכן רב, לא אמר 'הלכה כרבי עקיבא', אלא רק אמר שבחוץ לארץ אין 
דין ערלה בקפריסין[ מפני שהכלל הוא: כל המיקל בארץ בדין ערלה, הלכה כמותו בדין 
ערלה בחוצה לארץ, ולכן רק בחוץ לארץ מכריעים כדעת רבי עקיבא שמיקל בקפריסין 

שאינו פרי, אבל בארץ ישראל לא הכריע רב שהלכה כרבי עקיבא.

שאלה: מדוע רב לא אמר הלכה כרבי עקיבא בחוץ לארץ

שואלת הגמרא: ונימא ]אם כך, רב יכל לומר[ הלכה כרבי עקיבא בחוצה לארץ, ואני 
הייתי יודע שטעם פסק זה הוא מפי דכל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ, ולא 

הייתי חושב שכך הכריע רב גם בארץ ישראל?
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תשובה: בנוסח זה היה מקום לטעות שגם בחו"ל אינו סובר כרבי עקיבא אלא לגבי מעשר ולא 
לגבי ערלה

עונה הגמרא: אי אמר הכי ]אם רב היה אומר[, הוה אמינא ]הייתי אומר[, הני מילי ]מה 
שהלכה כרבי עקיבא שקפריסין אינו פרי, אינו אלא[ גבי מעשר אילן, שהרי שיטת רבי 
עקיבא נאמרה לגבי מעשר דבארץ גופא מדרבנן ]שמעשר פירות האילן גם בארץ ישראל 
הוא מדרבנן, שהתורה לא חייבה לעשר אלא דגן תירוש ויצהר[, ולכן כיון שיסוד הדין 

גם בארץ ישראל הוא מדרבנן, לכן מקילים בו בחוץ לארץ.

אבל גבי ערלה דבארץ ישראל יסודו מדאורייתא ]מהתורה[, אימא ]הייתי אומר[ בחוצה 
לארץ נמי נגזור ]שאף שבחו"ל הוא מדרבנן, כיון שיסוד ערלה מהתורה, אין להכריע בו 
בחו"ל כדעת המיקל[, קא משמע לן, לכן השמיע לנו רב במפורש, שלגבי ערלה בחו"ל 

מקילים בקפריסין ואין בהם דין ערלה.

· · ·
מר בר אשי אכל את הקפריסין שהם הקליפה ואין בהם ערלה ]כדעת רבי עקיבא[

מספרת הגמרא: רבינא, אשכחיה למר בר ]מצא את 'מר' בנו של[ רב אשי, דקא זריק 
]שזורק את[ האביונות של ה'צלף' שהיו ערלה, וקאכיל קפריסין ]ואת ה'קפריסין' הוא אכל[.

רבינא שואל את מר בר אשי מדוע אינו אוכל גם את האביונות, שלדעת בית שמאי האביונות הם 
ספק פרי וספק ירק, וספק ערלה בחו"ל מותר

אמר ליה רבינא: מאי דעתך ]מדוע אתה מיקל בקפריסין שאין בהם ערלה[ כרבי עקיבא 
וכל המיקל בארץ הלכה  ולא פרי,  דמיקל, שרבי עקיבא סובר שהקפריסין הם קליפה 

כמותו בחו"ל,

כבית שמאי דמקילי טפי ]שמקילים  ]ויעשה כבודו[  ולעביד מר  אם כן, שואל רבינא, 
יותר[ וסוברים שגם האביונות הוא ספק פרי, והכלל הוא שספק ערלה בחו"ל מותר?

בכרם,  כלאים  אומרים:  בית שמאי  צלף,  דתנן,  פרי[  ספק  הוא  שלבית שמאי  ]המקור 
שהצלף הוא מין ירק, ואסור לזרוע ירק בכרם.

ובית הלל אומרים: אין כלאים בכרם, שהצלף מין אילן הוא ומותר לזרוע אילן בכרם.

אלו ואלו מודים שחייב בערלה, כדין אילן, שאין ערלה בירקות.

]בירור בדברי בית שמאי[ הא גופא קשיא ]בדברי הברייתא עצמה יש קושיא[, אמרת 
מוכח  ]הרי  אלמא  בכרם,  כלאים  אומרים  שמאי  בית  צלף  אומרת[,  הברייתא  ]בתחילה 

שצלף[ מין ירק הוא, ולכן הוא כלאים בכרם, שהרי אילן אינו כלאים בכרם.

'אלו ואלו מודים שחייב בערלה', אלמא  והדר תני ]ואחר כך בהמשך הברייתא שנינו[ 
בית  בדעת  סתירת  זו  הרי  ערלה,  דין  בו  יש  ולכן  הוא,  אילן  מין  שהצלף[  מוכח  ]הרי 

שמאי, אם הצלף הוא מין אילן או מין ירק.

]ביאור דברי בית שמאי[ הא לא קשיא, בית שמאי ספוקי מספקא להו ]אם הצלף הוא 
מין אילן או מין ירק[, ועבדי הכא לחומרא והכא לחומרא ]והם עושים כאן לחומרא וכאן 
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לחומרא, לגבי כלאים הם מחמירים שהצלף כירק ולכן הוא כלאים בכרם. ולגבי ערלה 
הם מחמירים שדינו כאילן ולכן יש בו דין ערלה[.

]סיום השאלה מדוע לא היקל מר בר אשי כבית שמאי להתיר גם את האביונות[ מכל 
מקום לבית שמאי הוה ליה ספק ערלה, וספק ערלה בחו"ל מותר.

]המקור שספק ערלה בחו"ל מותר:[ ותנן: ספק ערלה בארץ ישראל, אסור ]שהוא ספק 
דאורייתא לחומרא[.

ובסוריא ]שהיא כיבוש דוד[ מותר, שספק ערלה בחו"ל מותר, אמנם כיון שסוריא היא 
]שמגדל  לגוי  לצוות  לו  אסור  ערלה  שבספק  קצת  בה  החמירו  ישראל  לארץ  סמוכה 
בפרדסו עצי ערלה ועצים שאינם ערלה[ שילקוט לו פירות מהשדה, אלא אם הם כבר 

נלקטו – מותר לו לקנותם מהגוי.

ובחוצה לארץ לא החמירו בזה אלא יורד ]עמוד ב[ ולוקח מותר לומר לגוי שילקוט לו 
מהפרדס שיש בו גם ערלה, ובלבד שלא יראנו לוקט, שאם יראה בבירור שלוקט מעצי 

ערלה, אין זה ספק ערלה אלא ודאי ערלה.

]וזה מה ששאל רבינא את רב אשי למה אינך מיקל ואוכל גם את האביונות, שהרי 
ספק ערלה בחו"ל מותר, ולבית שמאי יש ספק אם יש הצלף הוא פרי, וממילא יש ספק 

אם יש בו דין ערלה[.

תשובה: אפשר להקל בחו"ל כרבי עקיבא כנגד רבי אליעזר ולא כבית שמאי כנגד בית הלל

עונה הגמרא: רבי עקיבא במקום רבי אליעזר עבדינן כותיה ]כשיש מחלוקת רבי עקיבא 
ולכן מכריעים  ורבי אליעזר, עושים כמותו[, שמקילים בערלה בחו"ל כשיטת המיקל, 

בחו"ל כרבי עקיבא כנגד רבי אליעזר, שהקפריסין הוא קליפה ולא פרי.

ובית שמאי במקום בית הלל אינה משנה, ולכן כשיש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, 
אף שהלכה בחו"ל כשיטת המיקל, אין שיטת בית שמאי 'משנה' להכריע כמותה, ולכן 

רבינא לא היקל בחו"ל שאין ערלה ב'אביונות'.

· · ·

שאלה: מדוע אין ערלה בקפריסין, אף שהוא קליפה, הרי הוא 'שומר' על הפרי, ובשומר יש ערלה

ותלמד  ]ותוציא  ליה  ותיפוק  בחו"ל,  בקפריסין  רבינא  היקל  כיצד  הגמרא:  שואלת 
שקפריסין חייבים בערלה[, דנעשה שומר לפרי, שהרי הקפריסין הוא קליפה חיצונית של 

פרי הצלף, והוא נקרא 'שומר' על הפרי,

ולומדים ממה  'וערלתם ערלתו את פריו',  ורחמנא אמר  ]ראיה ששומר חייב בערלה[ 
שכתוב 'את' לרבות את הטפל לפריו, ומאי ניהו ]ומה הוא הטפל לפרי[ שומר לפרי, שגם 

בו יש דין ערלה, ואם כן מדוע היקל רבינא בקפריסין שאין בו ערלה?

תשובת רבא: קפריסין אינו שומר, כיון שהוא נופל מהצלף כשהפרי נתלש מהעץ

אמר רבא: היכא אמרינן ]היכן אומרים[ דנעשה הקליפה שומר לפרי, רק היכא דאיתיה 
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גם  נופל מהפרי  ואינו  בין במחובר,  בין בתלוש  וקיים על הפרי[  ]כאשר השומר נמצא 
כאשר הפרי כבר נתלש מהעץ.

ולפי זה הכא ]כאן[ בצלף, במחובר איתיה - שהקפריסין קיים בפרי הצלף רק בעוד הפרי 
בתלוש ליתיה, שסופו שנופל מהצלף כשהפרי נתלש, ולכן אין לקפריסין  מחובר, אבל 

דין 'שומר', ואין בו דין ערלה.

שאלה על תשובת רבא: בברייתא מוכח ששומר הוא גם בקליפה שנופלת כשהפרי תלוש
איתיביה אביי, ]ברימון יש חלק שנקרא 'נץ' והוא קליפה חיצונית מעל לרימון ]כמו 
קפריסין לפרי הצלף[, וה'נץ' אף שאינו אוכל, הרי הוא חייב בערלה מדין שומר, ואף 

שהנץ של הרימון נופל כשהרימון תלוש[.

]ברייתא בה מבואר שה'נץ' ברימון אינו אוכל:[ פיטמא של רמון ]הפרח שבראש הרמון, 
מצטרפת לשיעור כביצה, לטומאת אוכלין, שאוכלים מטמאים  כעין מה שיש בתפוח[ 

כשיש בהם שיעור כביצה.

והנץ שלו של הרמון, אין מצטרף לשיעור כביצה לטומאת אוכלים.

אוכל  דלאו  אלמא  אוכלים,  לטומאת  כביצה  לשיעור  מצטרף'  אין  שלו  'הנץ  מדקאמר 
הוא, ולכן אינו מצטרף.

]משנה בה מבואר שה'נץ' של רימון חייב בערלה:[ ותנן גבי ערלה, קליפי רמון, והנץ 
שלו. קליפי אגוזים, והגרעינין, חייבין בערלה, שהתורה ריבתה את הטפל לפרי שיש בו 

גם דין ערלה, וה'נץ' הוא 'שומר' של הרימון, ולכן יש בו דין ערלה.

והנה ה'נץ' אינו קיים ברימון כשהפרי תלוש ]שכאשר ה'נץ' מתייבש הוא נופל מקליפת 
הרימון[, ואף על פי כן דינו כשומר. וכיצד אתה אומר שהקפריסין אינו שומר כיון שהוא 

נופל כשהפרי תלוש.

תשובה ב של רבא: קפריסין אינו שומר, כיון שהוא נופל מהפרי לפני הבשלתו
אלא אמר רבא, היכא אמרינן דנעשה להו שומר לפירי, היכא דאיתיה בשעת גמר פירא 
]כאשר ה'שומר' קיים בשעת גמר הבשלת הפרי, אזי יש לו דין של שומר[, האי קפרס 
כיון שהקפריסין אינם קיימים  דין שומר,  ]ולכן אין לקפריסין  ליתיה בשעת גמר פירא 

בפרי הצלף בשעת הבשלת הפרי, שכשמגיע סמוך לבשולו הוא נופל ממנו[.

]שאלה על תשובת רבא, ממה שאומר רב נחמן שקליפת התמרים החיצונה שנופלת לפני הבשלת 
הפרי נקראת 'שומר'[

שואלת הגמרא על דברי רבא: איני ]האמנם[, וכי קליפה שנופלת לפני הבשלת הפרי, 
אין לה דין שומר, והאמר רב נחמן, אמר רבה בר אבוה: הני מתחלי דערלה ]קליפה חיצונית 
של התמרים שנופלת לפני הבשלת הפרי )קליפה זו היא כמו ה'קפריסין' בצלף([, אם 

הם ערלה אסירי, הואיל ונעשו שומר לפירי, ויש ערלה ב'שומר'.

ושומר לפירי אימת הוי בכופרא – וקליפה זו נמצאת בתמרים קודם הבשלתם, וקא קרי 
ליה שומר לפירי, הרי שגם קליפה שנופלת לפני הבשלת הפרי, נקראת 'שומר'.
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קליפתם  ולכן  'פרי',  נקראים  גידולם  בתחילת  שפירות  יוסי  רבי  כדעת  סובר  נחמן  רב  ]תשובה: 
נקראת שומר. ורבא סובר כרבנן שפירות בתחילת גידולם אינם נקראים 'פרי', ולכן קליפתם לא 

נקראת שומר[
עונה הגמרא: רב נחמן, סבר לה כרבי יוסי, שפירות בתחילת גידולם נקראים 'פרי' ולכן 
קליפת התמרים שנופלת לפני שהפרי בשל, יש לה דין 'שומר' כיון שהתמר כבר נקרא 

'פרי' אף לפני הבשלתו,

]דעת רבי יוסי הפרי נקרא 'פרי' גם לפני הבשלתו[ דתנן, רבי יוסי אומר: סמדר ]ענב 
בתחילת גידולו, לפני הבשלתו[ אסור אם הוא ערלה, מפני שהוא פרי.

ופליגי רבנן עליה, והם סוברים בשלב זה ה'פרי' עדיין אינו נקרא 'פרי', ואין בו דין ערלה.

ורבא שאמר שהקפריסין אינם 'שומר' כיון שהם קליפה שנופלת כשהפרי לא בשל, סובר 
כרבנן שפרי לא בשל, אינו נקרא 'פרי', וממילא הקליפה של התמרים ]ה'מתחלי'[ וכן 
הקליפה של הצלף ]קפריסין[ שנופלים בשלב שהפרי לא בשל, אין להם דין של 'שומר'.

]דחיית התשובה: מחלוקת רבי יוסי ורבנן היא רק בענבים, אבל בשאר הפירות רבנן מודים שפרי 
שאינו בשל נקרא 'פרי', ולגבי 'שומר' קליפה שנופלת כשהפרי לא בשל לא נקראת 'שומר'[

מתקיף לה רב שימי מנהרדעא, ובשאר אילני חוץ מן הענבים מי פליגי רבנן עליה, והרי 
במשנה בשביעית מוכח שרבנן אומרים ש'סמדר' שהוא תחילת גידול הענב, אינו 'פרי', 

ובשאר הפירות הם אומרים שכבר מתחילת גידול ה'פרי', יש לו דין 'פרי'.

והתנן, מאימתי אין קוצצין את האילנות  'פרי':[  ]משנה בשביעית, ממתי ה'פרי' נקרא 
בשביעית, שאסור להפסיד פירות שביעית, והמשנה מבארת ממתי אסור לקצוץ אילנות 

שמתחיל לגדול בהם פירות.

הפרי  – כאשר מתחיל  כל האילנות משיוציאו  בית שמאי אומרים:  בית שמאי[  ]דעת 
לצאת ולגדול באילן.

]דעת בית הלל[ ובית הלל אומרים: החרובין, משישרשרו ]לאחר שהחרוב מתחיל לגדול 
וכבר נראה באילן כמין שרשרות של חרובין[.

והגפנים, משיגרעו ]כשהענבים גדלו בשיעור 'גרוע', והגמרא בהמשך מסבירה מה הוא 
שיעור זה[.

והזיתים, משיניצו ]משעה שגודל עליהם ה'נץ'[.

ושאר כל האילנות, משיוציאו פירות.

]ביאור דברי בית הלל, 'והגפנים משיגרעו':[ ואמר רב אסי, הוא 'בוסר', הוא 'גרוע', הוא 
'פול הלבן', ששלשת אלו הם אותו שיעור,

ומבררת מיד הגמרא, פול הלבן, סלקא דעתך ]עולה על דעתך[, והרי פול הלבן הוא 
בקטניות, ואנו דנים על גפנים, וכיצד אומר רב אסי שבוסר ופול הלבן הם דבר אחד.

כאשר  הוא  'גרוע'  הנקרא  הלבן, שהשלב  כפול  אימא, שיעורו  הגמרא: אלא  ומבארת 
הענב לאחר תחילת גידולו וכבר יש בו פרי שהוא 'בוסר', ושיעורו כפול הלבן.
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]בית הלל סוברים שרק 'בוסר' נקרא פרי, כדעת רבנן. ולא כדעת רבי יוסי שתחילת 
הגידול כבר נקרא פרי:[ מאן שמעת ליה דאמר, בוסר אין, סמדר לא ]מי שמעת שאומר 
שרק מהשלב שהענבים 'בוסר' הם נקראים פרי, ולא לפני כן כאשר הם נקראים 'סמדר' 
'סמדר'  אפילו  שלשיטתו  יוסי,  רבי  על  החולקים  רבנן  דעת  היא  זו  גידולם[,  בתחילת 

שהוא תחילת ההבשלה נקרא פרי.

נקראים  הם  הפרי  גידול  הלל שמתחילת  בית  אומרים  הפירות  שאר  לגבי  ]ואעפ"כ 
'פרי':[ וקתני, שאר כל האילנות, משיוציאו.

'פרי'  נקרא  הפרי  וזיתים[,  ]וחרובים  מבענבים  חוץ  הפירות  בכל  רבנן,  הרי שלדעת 
בתחילת גידולו, ]ולכן אסור לקצוץ את האילנות מאז שהפרי מתחיל לגדול בהם[, ואעפ"כ 
לגבי 'שומר' הם סוברים שאין לקפריסין ]שהוא קליפה חיצונית של הצלף[ דין שומר, 

כיון שהוא נופל בתחילת גידול הפרי, ואף שהפרי נקרא כבר 'פרי' בתחילת גידולו.

תשובה ג של רבא: קפריסין אינו שומר, כיון שאם לוקחים אותו מהפרי, הפרי לא 'מת'
אלא אמר רבא, היכא אמרינן דהוי ]היכן אומרים שהקליפה היא[ שומר לפרי, היכא דכי 
שקלת ליה לשומר מיית פירא ]במקום שאם תקח את ה'שומר', הפרי ימות ויתייבש[, הכא 
כי שקלת ליה לא מיית פירא ]וכאן בקפריסין אם תיקח אותם מהפרי, הפרי לא ימות, 

ולכן אין לקפריסין דין שומר[.

הוה  'מת' כשלוקחים ממנו את הקפריסין, בשונה מה'נץ' ברמון:[  ]הוכחה שצלף לא 
עובדא ]וכך היה מעשה[, ושקלוה לנץ דרמונא ]שלקחו מהרמון את ה'נץ'[, ויבש רמונא 

]והרמון התייבש[, ולכן ל'נץ' יש דין שומר.

ושקלוה לפרחא דביטיתא ]ולקחו את הפרח מהאביונות, כלומר את הקפריסין מהאביונות[, 
ואיקיים ביטיתא ]והאביונות לא מתו[.

הכרעת ההלכה, ערלה בקפריסין, וברכתם
אין  ואכיל את הקפריסין, שהקפריסין  )והלכתא כמר בר רב אשי, דזריק את האביונות 

להם דין פרי ואין להם דין שומר.

ולא מברכינן עליה  נינהו,  פירא  נמי לאו  לגבי ברכות  נינהו,  פירא  ומדלגבי ערלה, לאו 
בורא פרי העץ, אלא בורא פרי האדמה(.

· · ·

ברכת הפלפלים
האוכל פלפלי, מה מברך עליו?

]דעה א:[ רב ששת אמר: שהכל.

]דעה ב:[ רבא אמר: לא כלום, שאין לזה שם 'אכילה'.

ואזדא רבא לטעמיה ]והולך רבא לשיטתו[, דאמר רבא, כס ])אכילה שלא כדרכה נקראת 
'כסיסה'([ פלפלי ביומי דכפורי ]האוכל פלפלים ביום כפור[, פטור מכרת.
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וכיוצא בזה אמר רבא: כס זנגבילא ביומא דכפורי ]האוכל זנגביל ביום כפור[, פטור מכרת.

]קושיא על דעה ב: בברייתא מבואר שהפלפל ראוי לאכילה[
מיתיבי, היה רבי מאיר אומר: נאמר בפסוק, 'וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל 
וערלתם ערלתו את פריו', ויש לשאול בביאור הפסוק, ממשמע שנאמר 'וערלתם ערלתו 

את פריו', איני יודע שעץ מאכל הוא, אלא מה תלמוד לומר 'עץ מאכל?

להביא עץ שטעם עצו ופריו שוה, שיש ערלה גם בעץ שיש לעץ עצמו ולפרי אותו טעם, 
ולכן נאמר שוב בפסוק 'עץ מאכל'.

ואיזהו עץ שטעם עצו ופריו שוה?

זה הפלפלין, ללמדך שהפלפלין חייבין בערלה.

ישראל  בארץ  לגבי ערלה שחיובה מהתורה  זה, ממה שנאמר  לומדים מפסוק  ועוד 
בה  ויש  ישראל חסרה כלום,  שאין ארץ  וללמדך בא הכתוב  גם בפלפלין,  נוהגת  שהיא 
אפילו פלפלין ]שטעם עצו ופריו שוה[ שנאמר 'ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, 

לא תחסר כל בה'.

וכיצד אתה אומר  ומוכח שהוא פרי,  דין ערלה בפלפלין  הרי מפורש בבריתא שיש 
שהאוכלו אינו מברך, וכן שהאוכלו ביום כפור אינו חייב כרת.

]תשובה: יש הבדל בין פלפל רטוב ליבש[
עונה הגמרא: לא קשיא, הא – מה שנאמר שהפלפל ראוי לאכילה, מדובר ברטיבתא 
]פלפל רטוב ולח[, הא – מה שנאמר שהפלפל אינו ראוי לאכילה, מדובר ביבשתא ]פלפל 

יבש, שהוא אינו ראוי לאכילה, ואין לו שם מאכל[.

האוכל זנגויל ביום כפור פטור
אמרי ליה רבנן למרימר: כס ]האוכל[ זנגבילא ביומא דכפורי, פטור מכרת, מפני שאין 

ה'זנגביל' ראוי לאכילה ואינו נקרא 'מאכל'.

]שואלת הגמרא:[ והא אמר רבא, האי המלתא דאתיא מבי הנדואי ]מאכל עם זנגביל שבא 
מבין הכושים[, שריא ]מותרת[ באכילה, ואין בה איסור מצד בשול עכו"ם או בליעות של 
מאכלי איסור, ומברכין עליה בורא פרי האדמה, הרי שהזנגביל ראוי לאכלה ומברכים עליו.

]עונה הגמרא:[ לא קשיא, הא – מה שנאמר שהזנגביל ראוי לאכילה, מדובר ברטיבתא 
ביבשתא  מדובר  לאכילה,  ראוי  אינו  שהזנגביל  שנאמר  מה   – הא  ולח[,  רטוב  ]זנגביל 

]זנגביל יבש, שהוא אינו ראוי לאכילה, ואין לו שם מאכל[.

· · ·
ברכת חביץ קדרה ודייסא

חביץ קדרה ]מאכל העשוי מקמח שמן ודבש שעושים מהם תבשיל מגובש כמו דייסה[ 
וכן דייסא ]להלן מבואר כיצד עושים דייסא זו[, מה ברכתם?

רב יהודה אמר: שהכל נהיה בדברו.
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רב כהנא אמר: בורא מיני מזונות.

]ביאור: דיסא היא וודאי מזונות, והמחלוקת היא בדייסא שיש בה דבש[
בדייסא גרידא ]בדייסא לבדה[ העשויה מחטים כתושים במכתשת, ומבושלים לדייסה, 

כולי עלמא לא פליגי דבורא ]כולם לא נחלקו ומודים שברכתו[ מיני מזונות.

כי פליגי, בדייסא כעין חביץ קדרה ]דייסא העשויה מחיטים כתושים עם דבש, ומבושלים 
בקדירה[.

וממילא  זה,  במאכל  העיקר  הוא  ]הדבש  עיקר  דובשא  סבר,  שהכל,  אמר:  יהודה  רב 
ברכתו שהכל[.

וממילא  זה,  במאכל  עיקר  ]הסולת[  סמידא  סבר,  מזונות,  מיני  בורא  אמר:  כהנא  רב 
ברכתו מזונות.

]הכרעת רב יוסף שברכתו מזונות[ 
אמר רב יוסף: כותיה דרב כהנא מסתברא, דרב ושמואל דאמרי תרוייהו ]אמרו שניהם[, 
כל מאכל שיש בו ]שמעורב בו[ מחמשת המינין, מברכין עליו בורא מיני מזונות, ואפילו 

אם אינם הרוב בתערובת.

· · ·
ברכת דבר שמעורב בו מחמשת מיני דגן

גופא, רב ושמואל דאמרי תרוייהו, כל מאכל שיש בו ]שמעורב[ מחמשת המינין, מברכין 
עליו בורא מיני מזונות.

ברכת דבר שהוא מחמשת מיני דגן
ואיתמר נמי ]ועוד נאמר[, רב ושמואל דאמרי תרוייהו, כל שהוא ]עצמו[ מחמשת המינין, 

מברכין עליו בורא מיני מזונות.

]החידוש בשני מאמרים אלו[
וצריכא, דאי אשמעינן ]אם רב ושמואל היו משמיעים לנו את מאמר[ 'כל שהוא' מחמשת 
המינים מברכים עליו מזונות, הוה אמינא משום דאיתיה בעיניה ]הייתי אומר שמברכים 

מזונות רק על מיני הדגן כשהם בפני עצמם[, אבל על ידי תערובות לא,
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ברכות דף לז יום ראשון י"ד שבט תש"פ 

הגמרא הביאה שני מאמרים של רב ושמואל. מאמר אחד: כל דבר שהוא מחמשת מיני 
דגן ברכתו 'מזונות'. ומאמר שני: כל מאכל שמעורב בו מחמשת מיני דגן, ברכתו 'מזונות'.

בטעם שצריך את שני מאמרים אלו ביארה הגמרא, שאם היו אומרים את המאמר 
שכל שהוא עצמו מחמשת מיני דגן ברכתו 'מזונות', הייתי אומר שדבר שרק מעורב בו 
ממיני דגן, אין ברכתו 'מזונות'. קא משמע לן ]לכן השמיעו לנו[ את המאמר השני, כל 
שיש בו מחמשת מיני דגן, שגם דבר שרק מעורב בו מחמשת מיני דגן, ברכתו 'מזונות'.

אם 'רב ושמואל' היו אומרים רק את המאמר שעל דבר שמעורב בו מיני דגן מברכים 'מזונות'. היינו 
אומרים, שעל דבר שמעורב בו אורז אין מברכים 'מזונות', אבל על אורז לבד מברכים 'מזונות'

שדבר  הדין  את  רק  לנו  משמיעים  היו  ושמואל  רב  אם   - בו  שיש  כל  ואי אשמעינן 
שמעורב בו מיני דגן ברכתו מזונות, הוה אמינא ]הייתי אומר[, כל שיש בו ]שמעורב בו[ 

חמשת המינים ]חמשת מיני דגן[ אין ]כן, ברכתו מזונות[.

ידי תערובת,  משום דעל  מזונות[,  ]אין ברכתו  ודוחן, לא  אורז  בו  אבל דבר שמעורב 
]שאורז אינו חשוב כחמשת מיני דגן ולכן כשהוא מעורב במאכלים אחרים אין מברכים 

עליו מזונות[,

בפני  נמצא  הוא  אלא  תערובת  בתוך  אינו  המאכל  כאשר  ]אבל  בעיניה  איתיה  אבל 
עצמו[, נימא אפילו אורז ודוחן נמי ]נאמר שאפילו על אורז או דוחן[ מברכין עליו בורא 

מיני מזונות,

לכן השמיעו לנו רב ושמואל שרק על חמשת מיני דגן מברכים מזונות ולא על אורז ודוחן ]אפילו 
כשאינם בתערובת[

דגן  מיני  'כל שהוא מחמשת  גם את המאמר  ושמואל אמרו  רב  ]לכן  לן  קא משמע 
מברכים עליו מזונות'[, כדי שנדע שכל שהוא מחמשת המינים הוא דמברכין עליו בורא 
מיני מזונות, לאפוקי ]להוציא[ אורז ודוחן דאפילו איתיה בעיניה ]שאפילו אם הם בפני 
עצמם בלא תערובת דברים אחרים[, לא מברכינן ]אין מברכים עליהם[ 'בורא מיני מזונות'.

שאלה א' על דברי רב ושמואל: והרי בברייתא משמע שמברכים על אורז ברכת מזונות

שואלת הגמרא: ואורז ]ודוחן[ לא מברכינן ]אין מברכים עליהם[ 'בורא מיני מזונות'?

והתניא ]והרי שנינו בברייתא:[ הביאו לפניו פת אורז, ופת דוחן, מברך עליו תחלה וסוף, 
כמעשה קדרה ]כתבשיל מחמשת מיני דגן[.

מיני  'בורא  עליו  מברך  בתחלה  תניא,  קדרה  וגבי מעשה  מהברייתא[  ההוכחה  ]ביאור 
מזונות', ולבסוף מברך עליו 'ברכה אחת מעין שלש'. הרי שאורז שברכתו כמעשה קדירה, 

ברכתו מזונות.
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תשובה: אין כונת הברייתא שברכת האורז מזונות

עונה הגמרא: מה שהברייתא אומרת שמברך על האורז כמעשה קדירה, אין הכונה 
שברכת האורז כברכת מעשה קדירה ]'בורא מיני מזונות'[, אלא כמעשה קדרה, ולא כמעשה 
קדרה. ]והגמרא מבארת[ כמעשה קדרה, דמברכין עליו תחלה וסוף ]שצריך לברך על האורז 
לפני האכילה ולאחר האכילה[, ולא כמעשה קדרה, ]אך הברכה שמברכים על האורז אינו 
מזונות',  מיני  'בורא  עליו[  ]מברך  דאילו במעשה קדרה בתחלה  קדירה[,  כברכת מעשה 
ולבסוף ]מברך עליו[ ברכה אחת מעין שלש. ואילו הכא ]כאן באורז[ בתחלה מברך עליו 
'שהכל נהיה בדברו', ולבסוף ]מברך עליו[ 'בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שברא'.

שאלה ב' על רב ושמואל: בבריתא מבואר שאורז הוא 'מעשה קדירה', ]וברכתו מזונות[

שואלת הגמרא: ואורז לאו מעשה קדרה הוא, וכי לעניין ברכות אין הוא בכלל ההגדרה 
של 'מעשה קדירה' שברכת מזונות?

והתניא, אלו הן מעשה קדרה שברכתם מזונות: תבשילים שהכין ממיני דגן או מאורז, 
כגון מחילקא ]מגרעיני חיטה שבורים במכתשת, לשתים[, טרגיס ]חיטים שבורים לשלש[, 
]חיטים שבורים  וערסן  ]חיטים שבורים לארבע[,  זריז  ]קמח חיטה ללא פסולת[,  סולת 

לחמש[, ואורז.

תשובה: ברייתא זו היא דעת רבי יוחנן בן נורי

עונה הגמרא: הא מני - ברייתא זו שמבואר בה שיש לברך על אורז מזונות, היא דעת 
רבי יוחנן בן נורי היא, הסובר שאורז הוא מין דגן.

דתניא, רבי יוחנן בן נורי אומר: אורז, מין דגן הוא, וחייבין על חמוצו כרת ]האוכל בפסח 
אורז חמץ חייב כרת[, ואדם יוצא בו ]באורז שלא החמיץ[ ידי חובתו ]חובת אכילת מצה[ 
בפסח, כיון שהאורז לשיטתו הוא מין דגן ]ולכן הוא סובר גם שברכת האורז 'מזונות'[.

'חימוצו' כרת,  אבל רבנן לא סוברים שהאורז הוא מין דגן, ולשיטתם אין חייבין על 
ואין יוצאים בו ידי חובת מצה בפסח, וכן ברכתו אינה 'מזונות'.

שאלה ג': בבריתא מבואר שברכת האורז מזונות, ומוכח שהברייתא היא לדעת רבנן

בברייתא  והרי  והתניא  'מזונות',  האורז  שברכת  סוברים  לא  ורבנן  הגמרא:  שואלת 
וסופה בברכת האורז[ מבואר שלדעת רבנן  דלהלן ]שתחילתה עוסקת בברכת החטה 

מברכים מזונות על אורז,

]תחילת הברייתא על ברכת החיטים[

הכוסס את החטה ]האוכל חיטה חיה בלא בישול או אפיה[ מברך עליה 'בורא פרי האדמה'.

טחנה ]טחן את החטה ועשה ממנה קמח[, ואפאה ]לש את הקמח עם מים, ואפה ממנו 
פת[, ובשלה ]לאחר האפיה בתנור בישל את הפת במים[, בזמן שהפרוסות קיימות ]שהפת 
עליה  ולבסוף מברך  מן הארץ',  לחם  'המוציא  עליה  בתחלה מברך  בבישול[,  נימוחה  לא 

שלש ברכות ]ברכת המזון[.
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אם אין הפרוסות קיימות ]שהם נימוחו בבישול[, בתחלה מברך עליה 'בורא מיני מזונות', 
ולבסוף מברך עליה ברכה אחת מעין שלש ]ברכת 'על המחיה'[.

]המשך הברייתא על ברכת האורז[

הכוסס את האורז ]האוכל אורז חי בלא בישול או אפיה[, מברך עליו 'בורא פרי האדמה'.

טחנו ]טחן את האורז ועשה ממנו קמח[, אפאו ]לש את הקמח אורז עם מים, ואפה 
ממנו פת[, ובשלו ]לאחר האפיה בתנור, בישל את הלחם אורז במים[, אף על פי שהפרוסות 
קיימות ]שהם לא נימוחו בבישול[, בתחלה מברך עליו 'בורא מיני מזונות', ולבסוף מברך 

עליו ברכה אחת מעין שלש ]על המחיה[.

]הוכחה שברייתא זו היא דעת רבנן[

מני ]מי שנה ברייתא זו[, אילימא ]אם תאמר[ שברייתא זו רבי יוחנן בן נורי היא דאמר 
אורז מין דגן הוא, אם כך קשה מדוע הברייתא אומרת שעל לחם אורז מברכים 'מזונות', 
והלא לשיטת רבי יוחנן בן נורי - שהאורז מין דגן 'המוציא לחם מן הארץ' ]לפני אכילתו[, 

ושלש ברכות ]וברכת המזון לאחר אכילתו[ בעי ברוכי ]צריך לברך עליו[.

אלא לאו מוכח שברייתא זו דעת רבנן היא שהאורז אינו מין דגן, ולכן על לחם אורז 
אין מברכים 'המוציא', אלא 'מזונות',

קושיא זו היא אכן 'תיובתא' על דברי רב ושמואל שאמרו שאין מברכים על אורז מזונות

'בורא מיני מזונות',  נמצא שיש ברייתא מפורשת שלדעת רבנן מברכים על האורז 
ותיובתא דרב ושמואל וזו תשובה נגד דברי רב ושמואל שאמרו שרק על חמשת מיני דגן 
מברכים 'מזונות' ולא על אורז. ומסיימת הגמרא ואומרת שאכן זו תיובתא נגד דבריהם.

· · ·
אמר מר ]בברייתא המובאת לעיל שנינו:[ הכוסס את החטה ]האוכל חיטה חיה בלא 

בישול או אפיה[, מברך עליה 'בורא פרי האדמה'.

שאלה: הרי למדנו שברכת החיטים 'בורא מיני זרעים'

שואלת הגמרא: והתניא והרי שנינו בברייתא שברכת החיטים 'בורא מיני זרעים'?

תשובה: ברייתא זו היא דעת רבי יהודה

מיני  'בורא  חיטים  על  הברייתא שאומרת שמברכים   – לא קשיא, הא  הגמרא:  עונה 
זרעים' היא שיטת רבי יהודה, הסובר שיש נוסח ברכה מיוחד לכל סוג ירק.

רבנן,  'בורא פרי האדמה' היא שיטת  והא – והמשנה שאומרת שמברכים על חיטים 
הסוברים שעל כל פירות האדמה מברכים 'בורא פרי האדמה', ולא מחלקים בין הסוגים.

]המשנה בה מבואר דעת חכמים ודעת רבי יהודה:[ דתנן, ועל ירקות אומר 'בורא פרי 
האדמה'. רבי יהודה אומר בורא מיני דשאים, הרי שלדעת רבי יהודה יש ברכה מיוחדת 
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לכל מין מפירות הארץ, ועל ירקות מברכים 'בורא מיני דשאים', ועל חטים שהם 'זרעים' 
מברכים 'בורא מיני זרעים'.

· · ·

שנינו בברייתא שהברכה האחרונה של האורז היא 'על המחיה'
אמר מר ]בברייתא המובאת לעיל שנינו:[ הכוסס את האורז ]האוכל אורז חי בלא בישול 

או אפיה[, מברך עליו 'בורא פרי האדמה'.

טחנו ]טחן את האורז ועשה ממנו קמח[, אפאו ]לש את הקמח אורז עם מים, ואפה 
ממנו פת[, ובשלו ]לאחר האפיה בתנור, בישל את הלחם אורז במים[, אף על פי שהפרוסות 
קיימות ]שהם לא נימוחו בבישול[, בתחלה מברך עליו 'בורא מיני מזונות', ולבסוף מברך 

עליו ברכה אחת מעין שלש ]ברכת 'על המחיה'[.

שאלה: בברייתא אחרת מבואר שהברכה האחרונה של האורז היא 'בורא נפשות'
שואלת הגמרא: והתניא, לבסוף לאחר אכילת אורז, אין מברך ולא כלום, אין מברכים 
עליו שום ברכה מברכת מעין שלש שהיא מעין ברכת המזון, אלא ברכת 'בורא נפשות'.

תשובה: הברייתא שאומרת שמברכים על אורז 'על המחיה' היא דעת רבן גמליאל
אמר רב ששת: לא קשיא. הא – הברייתא שאומרת שמברכים על אורז על המחיה, היא 
דעת רבן גמליאל. והא – והברייתא שאומרת שמברכים על אורז בורא נפשות, היא דעת 

רבנן, ]כמבואר בברייתא דלהלן[.

]הברייתא בה מובאת מחלוקת התנאים בברכת האורז, ובתחילה מובא בה מחלוקתם על ברכת 
שבעת המינים[

דתניא, זה הכלל, כל שהוא משבעת המינים, רבן גמליאל: אומר מברכים אחריו שלש 
ברכות ]ברכת המזון[. וחכמים אומרים: ברכה אחת מעין שלש ]ברכת 'על העץ'[.

כותבות  לפניהם  והביאו  ביריחו,  בעלייה  מסובין  שהיו  והזקנים,  גמליאל  ברבן  ומעשה 
]תמרים[, ואכלו, ונתן רבן גמליאל רשות לרבי עקיבא לברך ברכה אחרונה. קפץ וברך רבי 

עקיבא ברכה אחת מעין שלש ]ברכת 'על העץ'[.

אמר ליה רבן גמליאל לרבי עקיבא: עקיבא, עד מתי אתה מכניס ראשך בין המחלוקת, ואתה 
מכריע במחלוקת אם ברכת התמרים ]שהם משבעת המינים[ 'על העץ' או ברכת המזון.

אמר לו רבי עקיבא לרבן גמליאל: רבינו, אף על פי שאתה אומר כן ]שמברכים ברכת 
המזון על שבעת המינים[, וחבריך אומרים כן ]חבריך שהם 'חכמים' אומרים שמברכים 
'על העץ' על שבעת המינים[, אעפ"כ איני נוהג כשיטתך, שהרי למדתנו רבינו, יחיד ורבים 
הלכה כרבים, וחכמים שהם הרבים אומרים שברכת שבעת המינים היא ברכה אחת מעין 

שלש ולא ברכת המזון, ולכן בירכתי ברכה מעין שלש.

]הוספת רבי יהודה: מחלוקת רבן גמליאל וחכמים היא גם על חמשת מיני דגן שלא 
]עמוד  כל שהוא משבעת המינים  יהודה אומר משמו של רבן גמליאל:  רבי  עשאם לחם:[ 
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ב:[ ולא מין דגן הוא, או מין דגן ולא עשאו פת, רבן גמליאל אומר שלש ברכות, וחכמים 
אומרים ברכה אחת.

]סיום הברייתא, מחלוקת רבן גמליאל וחכמים על ברכת האורז[
כל שאינו לא משבעת המינין, ולא מין דגן, כגון פת אורז ודוחן, רבן גמליאל אומר: ברכה 

אחת מעין שלש.

וחכמים אומרים ולא כלום ]אין מברך עליה ברכת מעין שלש שהיא מעין ברכת המזון, 
שהרי אין מברך עליה שום ברכה מברכת המזון, אלא ברכת 'בורא נפשות'[.

דחיית התשובה: ברייתא זו אינה דעת רבן גמליאל, שהרי הברייתא אומרת שעל לחם שנימוח 
מברכים על המחיה, ולדעת רבן גמליאל אפילו על דייסה מברכים ברכת המזון

הגמרא שואלת על התשובה: במאי אוקימתא ]במה העמדת את הברייתא[ שאומרת 
שמברכים על האורז 'על המחיה', כרבן גמליאל, ואם סיום הברייתא היא כדעתו, בדרך 

כלל גם תחילת הברייתא שנויה כדעת אותו תנא.

ותתבונן בסוף החלק הראשון של הברייתא[ שבה  ]תאמר  אימא סיפא דרישא  והנה 
ואחר כך בישל  ואפה מהם פת  ]אם טחן את החיטים  אם אין הפרוסות קיימות  כתוב: 
את הפת, והפת נימוחה בבישול[, בתחלה מברך עליה 'בורא מיני מזונות', ולבסוף מברך 

עליה ברכה אחת מעין שלש,

מני ]חלק זה של הברייתא כדעת מי הוא[?

אי ]אם[ הוא כדעת רבן גמליאל ]כפי שביארת שברייתא זו היא דעת רבן גמליאל[, הרי 
יש להקשות על כך, השתא אכותבות ואדייסא ]הרי אפילו על תמרים ועל דייסה[ אמר 
רבן גמליאל שמברכים אחריהם שלש ברכות ]ברכת המזון[ שהרי דעת רבן גמליאל היא 
שאפילו אם עשה מלכתחילה דייסה ממין דגן, מברך אחריה ברכת המזון, אף שדייסה 

מעולם לא היתה לחם[,

אם כן על חיטים אפויים ומבושלים, שהיו פת ממש וכעת לאחר שבישלם אין הפרוסות 
קיימות שהם נימוחו מיבעיא ]וכי צריך לומר שמברך עליהם ברכת המזון[, וכי מה שהיה 
היא  זו  יתכן שברייתא  לא  כן  פחות מדייסא מעיקרא. אם  הוא  ונימוח  לחם  בתחילה 

דעת רבן גמליאל.

אלא פשיטא מהוכחה זו מוכרחים לומר שברייתא זו היא דעת רבנן,

אי הכי –אם חוזרת הקושיא הראשונה קשיא דרבנן אדרבנן, מדוע בברייתא אחת מבואר 
שעל אורז מברכים על המחיה ובבריתא אחרת מבואר שמברכים עליו בורא נפשות.

תשובה חדשה: יש לשנות את הגירסא בברייתא, שעל אורז אין מברכים על המחיה אלא בורא נפשות
רבנן, ותני ואכן יש לגרוס במשנה  אלא לעולם הברייתא היא דעת  מתרצת הגמרא: 
לגבי אורז, ולבסוף אינו מברך עליו ולא כלום, שאין מברך על האורז שום ברכה מברכת 

המזון, שאין מברך עליה מעין שלש, אלא ברכת 'בורא נפשות'.

· · ·
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רבא: מאכל העשוי מקמח ודבש, אם יש בו הרבה קמח ברכתו מזונות
אמר רבא: האי ריהטא ]מאכל העשוי מקמח ודבש[ דחקלאי ]של בני כפר[ דמפשי ביה 

קמחא ]שמרבים בו קמח[, מברך עליו 'בורא מיני מזונות'.

מאי טעמא? דסמידא ]שהקמח הוא העיקר בתערובת זו[ עיקר.

מאכל כזה דמחוזא ]של בני כרך[ דלא מפשי ביה קמחא ]שאינם נותנים בו הרבה קמח[, 
מברך עליו עליו 'שהכל נהיה בדברו'.

מאי טעמא? דובשא עיקר.

רבא חוזר בו ואומר: מאכל העשוי מקמח ודבש, גם אם יש בו מעט קמח ברכתו מזונות
והדר אמר רבא, אידי ואידי ]זה וזה, גם ריהטא של בני כפר, וגם ריהטא של בני כרך[ 
ברכתו 'בורא מיני מזונות', דרב ושמואל דאמרי תרוייהו: כל שיש בו מחמשת המינים ]כל 
מאכל שמעורב בו מחמשת מיני דגן, גם אם יש בו רק מעט קמח[ מברכין עליו 'בורא 

מיני מזונות'. 

· · ·
'חביצא' ]פירורי לחם מבושלים[, דעה א, רבי יוסף: אם הפירורים בגודל כזית, ברכתו 'המוציא'

אמר רב יוסף: האי 'חביצא' ]פירורי לחם מבושלים[, דאית ביה פרורין כזית ]אם יש בו 
פירורי לחם שהם בגודל כזית[, בתחלה מברך עליו 'המוציא לחם מן הארץ', ולבסוף מברך 

עליו שלש ברכות ]ברכת המזון[.

מיני  'בורא  עליו  מברך  בתחלה  כזית,  בגודל[  פירורים  בו  אין  ]אם  פרורין  ביה  דלית 
מזונות', ולבסוף ברכה אחת מעין שלש ]'על המחיה'[.

מקור הדין ממנחות שהיו פירורים בגודל כזית, וברכתם המוציא
אמר רב יוסף: מנא אמינא לה ]מאיפה אמרתי דבר זה[ שאם הפירורים בגודל כזית 
ונתן את המנחה  עומד ומקריב מנחות בירושלים,  דתניא, היה ישראל  ברכתם המוציא, 
לכהן להקריבה, אם לא הביא מנחות זה ימים רבים, אומר הישראל 'ברוך שהחיינו וקימנו 

והגיענו לזמן הזה'.

'המוציא  מברך  המזבח[  על  קרב  החלק שלא  המנחה,  שיירי  ]את  לאכלן  הכהן  נטלן 
לחם מן הארץ'.

שאופים  המנחות  ]כל  וכולן  עלה,  ותני  כזית:[  בגודל  פירורים  הם  שהמנחות  ]מקור 
'קמיצה', ואת החלק ש'קומץ' נותן על  אותם תחילה, ולאחר האפיה הכהן עושה בהם 
המזבח[, פותתן כזית, לפני שעושה 'קמיצה' מפורר את המנחות שנאפו כבר לפתיתים 

בגודל כזית. הרי שפירורי לחם בגודל כזית ברכתם המוציא.

]שאלה על המקור ממנחות: יש דעה שמפורר את המנחות לפירורים קטנים מכזית, וכי לשיטה 
זו אין מברכים עליהם המוציא[

פורכן עד שמחזירן לסלתן  ליה אביי: אלא מעתה לתנא דבי רבי ישמעאל דאמר  אמר 
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]דעה זו חולקת על תנא קמא וסוברת שאין מפורר את המנחות לפירורים בגודל כזית 
אלא לפרורים קטנים עד שהם נעשים כקמח[, הכי נמי - וכי הוא גם חולק וסובר דלא 

בעי ברוכי ]שלא צריך לברך עליהם[ המוציא לחם מן הארץ.

]ראיה לשאלה: מברכים 'המוציא' על פירורי המנחות אף לשיטה שאין בהם כזית, שהרי יוצאים 
בהם ידי חובת מצה[

על  מברכים  ישמעאל  רבי  שלשיטת  הוא  כן  שאכן  תאמר  ]ואם  נמי  הכי  תימא  וכי 
רבי  לדעת  אומרת  ]הברייתא  והתניא  שהרי:  כן,  לומר  אפשר  אי  'מזונות'[,  המנחות 
ישמעאל שמפוררים את המנחות לפירורים[ לקט מכולן ]מפתיתי המנחות[ כזית, ואכלן, 
אם חמץ הוא ענוש כרת, ואם מצה הוא אדם יוצא בו ידי חובתו בפסח משום אכילת מצה, 
כן  ואם  דין לחם,  כזית  עוני', הרי שיש לפירורים שאין בהם  'לחם  ואף שלמצה צריך 

ברכתם המוציא.

]דחייה א לראיה לשאלה: מה שכתוב שיוצאים בהם ידי חובת מצה, הוא רק כשעשה מהפירורים 
עיסה ואפאה שוב[

הכא כאן בברייתא שאומרת שפירורי המנחות יש להם דין לחם ]לעניין חמץ ומצה[ 
במאי עסקינן ]במה מדובר[, בשערסן ]כשחזר וגבלן יחד ועסה מהם כעין 'עיסה' וחזר 

ואפאן, ורק אז מברך אליהם המוציא, אבל אם לא חזר ואפאם שמא ברכתם מזונות[.

]פירכת דחיית א' מלשון הברייתא[

אי הכי ]אם כך שמדובר בברייתא שהוא חזר ועשה לחם אחד חדש מהפירורים[, אימא 
סיפא ]תאמר ותבאר את הסיפה של הברייתא, בה כתוב[ 'והוא שאכלן בכדי אכילת פרס', 
ואי בשערסן ]ואם מדובר שחזר ועסה מהם כעין עיסה ואפאה ועשה ממנו לחם אחד 
חדש[ האי 'שאכלן' ]מדוע הברייתא אומרת 'שאכלן' לשון רבים, שמשמע שמדברים על 
יחיד, שהרי אם אפה  'שאכלו' לשון  לו לומר  ]היה  'שאכלו' מיבעי ליה  והרי  פירורים[, 

מהפירורים לחם אחד חדש, הרי הוא יחידה אחת ולא פירורים רבים[.

]דחיה ב לראיה לשאלה: מה שכתוב שיוצאים בפירורים שאין בהם כזית ידי חובת מצה, הוא 
כשהפירורים נפרסו מלחם גדול שחלקו עדיין לא נפרס[

מביאה הגמרא דחיה אחרת לראיה מהברייתא שמברכים המוציא על פירורים פחות 
מכזית: הכא – כאן בברייתא שאומרת שפירורי המנחות הפחותים מכזית יש להם דין 
לחם ]לעניין חמץ ומצה[ במאי עסקינן ]במה מדובר[, בבא מלחם גדול ]שהחתיכות שפורר 
למנחות, פורר מ'לחם גדול'[, ולכן אף שלא מדובר שחזר ואפה את הפירורים, מכל מקום 
כיון שנשאר חלק מהלחם שלא פרס אותו, לכן גם הפירורים שפורר לפחות מכזית, יש 

להם חשיבות לחם, כיון שהם חלק מלחם שלם שעדיין לא נפרס כולו.

אבל בלחם שנפרס כולו, אין חשיבות לפירורים הפחותים מכזית, ואין מברכים עליהם 
המוציא, ואין יוצאים בהם ידי חובת מצה בפסח, ואין מהברייתא קושיא על דעת רב יוסף.
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המשך דין 'חביצא', דעה ב, רב ששת: אפילו אם הפירורים קטנים מכזית ברכתם המוציא
מאי הוה עלה מה ההכרעה למעשה בברכת הפירורים המבושלים?

אמר רב ששת: האי חביצא אף על גב דלית ביה ]אף שאין בה[ פרורין כזית, מברך עליו 
‘המוציא לחם מן הארץ'.

אמר רבא: והוא דאיכא עליה תוריתא דנהמא ]והוא שיש עליו תואר וצורת מראית הלחם[.

· · ·
הפרשת חלה מ'טרוקנין' ]בלילה רכה מקובצת[

]דעה א:[ טרוקנין, חייבין בחלה ]בהפרשת חלה[, שיש למאכל זה שם 'לחם'.

]דעה ב:[ וכי אתא רבין, ]וכאשר בא רבין מארץ ישראל[ אמר ]בשם[ רבי יוחנן: טרוקנין 
פטורין מן החלה, שאין למאכל זה שם 'לחם'.

מאי טרוקנין?

אמר אביי: כובא דארעא ]עושה כעין גומא בתנור, ושופך לתוכה קמח ומים, ואף שזה 
נוזלי( מכל מקום  נוזלית, ולא כמו בצק של לחם שהוא לא  בלילה רכה )שהתערובת 

כיון ששופך אותם בתוך גומא הם מתקבצים יחדיו ונעשה מהם כמו פת.

הפרשת חלה מ'טריתא'
ואמר אביי: 'טריתא' פטורה מן החלה ]מהפרשת חלה[.

מאי 'טריתא'?

]ביאור א, בלילה רכה:[ איכא דאמרי, גביל מרתח ]קמח ומים מעורבים בכף )בלילה 
נוזלית(, ושופכם על התנור כשהוא רותח, והוא מתפשט ונאפה[, והוא פטור מהפרשת 

חלה כיון שאין לו שם 'לחם', שלחם עשוי מבצק )בלילה עבה(.

]ביאור ב:[ ואיכא דאמרי, נהמא דהנדקא ]בצק שאופים אותו בשפוד, ומושחים אותו 
תמיד בשמן וכדומה[, ואין לו שם 'לחם' ]שלחם לא אופים על שפוד, ולא מושחים אותו 

בשמן תמיד[.

]ביאור ג:[ ואיכא דאמרי, לחם העשוי לכותח ]לחם שנאפה בשמש ולא בתנור[, ואין לו 
שם לחם. ]שלחם אופים בתנור ולא בשמש[.

סתירה בדין הפרשת חלה מלחם שנאפה בשמש, ביאור ג ב'טריתא'
תני רבי חייא: לחם העשוי לכותח ]לחם שנאפה בשמש ולא בתנור[, פטור מן החלה.

שואלת הגמרא: והא תניא והרי שנינו ברייתא אחרת שלחם העשוי לכותח, חייב בחלה.

יישוב הסתירה: יש הבדל באיזה אופן עורך את הלחם
הוא  בחלה[,  חייב  לכותח  העשוי  שנאמר שלחם  בברייתא  ]שם,  התם  הגמרא:  עונה 
כדקתני טעמא ]כפי שכתוב הטעם בברייתא[, רבי יהודה אומר: מעשיה מוכיחין עליה – 

צורת עריכת הלחם מוכיחה עליה אם היא עשויה כלחם או שאינה כלחם[, אם עשאן
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ברכות דף לח יום שני ט"ו שבט תש"פ 

הגמרא הביאה סתירה בדין לחם שנאפה בשמש אם חייב בהפרשת חלה. לתרץ קושיא 
זו אמרה הגמרא, שיש הבדל בצורת עריכת לחם זה,

דעתו  בזה  מגלה  הוא  הרי  נאות[,  כגלוסקאות  ומקוטפת  ]ערוכה  כעבין  עשאן  אם 
שעשאה ללחם, ואזי הלחמים שנאפו בשמש חייבין בהפרשת חלה.

אבל אם עשאן כלמודין ]כנסרים בעלמא[, שלא הקפיד על צורת עריכתם, הרי לחמים 
אלו שנאפו בשמש, פטורים מהפרשת חלה.

· · ·
ברכת כובא דארעא ]בלילה רכה מקובצת[

אמר ליה אביי לרב יוסף: האי 'כובא דארעא' ]והוא 'טורקנין' שהוזכר לעיל )לענין הפרשת 
חלה(, וכמבואר לעיל הוא בלילה רכה ששופכים לתוך גומא בתנור[ מאי מברכין עלויה 

]מה מברכים עליו[?

גובלא בעלמא  ]וכי אתה סובר שלחם הוא[,  מי סברת נהמא הוא  יוסף:  אמר ליה רב 
הוא ]אין זה אלא ערבוב של קמח ומים, ואין לו גדר 'לחם' לעניין ברכה[, ומברכין עלויה 

'בורא מיני מזונות'.

]ברכתו כשקובע סעודה עליו:[
מר זוטרא קבע סעודתיה עלויה ]קבע סעודה על מאכל זה[, וברך עלויה 'המוציא לחם 

מן הארץ', ושלש ברכות ]וברכת המזון[.

]אם יוצאים בו ידי חובת מצה:[
אמר מר בר רב אשי: ואדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח.

מאי טעמא?

'לחם עוני' קרינן ביה. 

· · ·
ברכת דבש תמרים

ואמר מר בר רב אשי: האי דובשא דתמרי ]דבש תמרים[, מברכין עלויה 'שהכל נהיה בדברו'.

מאי טעמא?

זיעה בעלמא הוא, ואינו פרי לברך עליו 'בורא פרי העץ'.

]תנא הסובר שדבש תמרים ומיץ פירות אין לו שם 'אוכל'[
כמאן ]כדעת מי הוא מאמר זה[?

כי האי תנא ]כתנא זה שסובר שמי פירות הם 'זיעה' בעלמא ואין להם שם אוכל[,
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]מחלוקת תנאים אם מי פירות של 'תרומה' יש להם שם אוכל:[ דתנן, דבש תמרים, ויין 
תפוחים, וחומץ ספוניות ]ענבים בסוף 'תקופת גידול הענבים' שאינם מתבשלים עולמית, 
ועושים מהן חומץ[, ושאר מי פירות של תרומה, אם אדם שתה מהם בשוגג, רבי אליעזר 
שצריך  בשוגג,  תרומה  של  מאכל  ושותה  האוכל  כדין  וחומש,  קרן  השותה  את  מחייב 

לתת לכהן את הקרן ועוד חומש.

ורק  עליהם,  חל  תרומה  ואין שם  בעלמא,  'זיעה'  הם  פירות  פוטר, שמי  יהושע  ורבי 
זיתים וענבים הם פירות שמיועדים גם למשקה, ולכן לשמן ויין יש שם תרומה, אבל 

שאר מי פירות אינם אלא 'זיעה' בעלמא.

ומר בר רב אשי, סבר כדעת רבי יהושע, ולכן הוא אומר שעל דבש תמרים, אין מברכים 
'העץ' אלא 'שהכל', כיון שהדבש הוא 'זיעה' בעלמא.

· · ·
'חכם' שואל את רבא: מה מברכים על 'טרימא' ]פרי מרוסק[

אמר ליה ההוא מרבנן ]אחד מה'תלמידי חכמים'[ לרבא: טרימא מהו ]מה ברכת מאכל 
שנקרא 'טרימא'?

רבא לא הבין מה אומר השואל
לא הוה אדעתיה דרבא מאי קאמר ליה ]רבא לא הבין מהו אומר, מה הוא 'טרימא'[.

רבינא שואל את ה'חכם' שאלות על שאלתו ובכך רבא מבין את השאלה
יתיב רבינא קמיה דרבא ]ישב רבינא לפני רבא[,

אמר ליה ]אמר לו רבינא ל'חכם' השואל[, דשומשמי קא אמרת ]האם שאלת על 'טרימא' 
של שומשום, )שהוא שומשום כתוש([,

או דקורטמי קא אמרת ]או ששאלת על 'טרימא' של כרכום, שהוא כרכום כתוש מעורב 
ביין[.

כתושים,  ענבים  שהוא  ענבים,  של  'טרימא'  על  ששאלת  ]או  אמרת  קא  דפורצני  או 
)שנותנים על גרעיני ושאריות הענבים מים לעשות מהם 'תמד' - מים בטעם יין([

אדהכי והכי אסקיה רבא לדעתיה ]בינתים עלה רבא על דעת השואל, שמתוך שאלותיו 
של רבינא הבין על מה דיבר ה'חכם' השואל[

רבא עונה שברכת ה'טרימא' 'בורא פרי העץ'
]ודאי התכוונת בשאלתך על ברכת  חשילתא ודאי קא אמרת  אמר ליה רבא לשואל: 

פרי מעוך[,

ואדכרתן מלתא ]והזכרת לי דבר[, הא דאמר ]את מה שאמר[ רב אסי: האי תמרי ]תמרים[ 
וקלקול  בזה הפסד  אותם[, שאין  לכתוש  ]מותר  של תרומה, מותר לעשות מהן טרימא 
לפרי התרומה, ואסור לעשות מהן שכר, שאם עושה שכר ]בירה[ מתמרים של תרומה, 

מוריד אותם ממעלתם המושלמת כשהם תמרים ולא שכר,
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ומכאן מוכח שאם עושה מפרי 'טרימא', אין מוריד אותו בכך ממעלתו, וממילא ברכת 
ה'טרימא' 'בורא פרי העץ' כברכת הפרי.

הכרעת ההלכה, ברכת ה'טרימא' בורא פרי העץ
והלכתא, תמרי ועבדינהו טרימא, מברכין עלוייהו 'בורא פרי העץ'.

מאי טעמא?

ובמצב  ]בדבריהם  כדמעיקרא  קיימי  במלתייהו  התמרים,  את  כותש  שכאשר  מפני 
חשיבותם הם עומדים כבתחילה[.

· · ·
ברכת 'שתיתא' ]קמח מתוק עם שמן מים ומלח[, דעת רב ושמואל

שתיתא ]קמח מתוק )העשוי משיבולים לחים שנתייבשו בתנור ולאחר מכן טחנו אותם( 
מעורב עם שמן מים ומלח[, מה ברכתו:

רב אמר: שהכל נהיה בדברו.

ושמואל אמר: בורא מיני מזונות.

רב חסדא: רב ושמואל לא נחלקו, אלא יש שתי סוג שתיתא, אחת ברכתה 'מזונות' ואחת ברכתה 
'שהכל'

אמר רב חסדא: ולא פליגי ]רב ושמואל לא נחלקו[, הא - מה שרב אמר שברכתו מזונות, 
מדובר בשתיתא עבה ]כשהתערובת שממנה מכינים את ה'שתיתא' לא נוזלית, והמאכל 
]כשהתערובת  רכה  בשתיתא  מדובר  אמר שברכתו שהכל  מה ששמואל   - הא  'עבה'[. 

נוזלית, והיא עשויה כמו שתיה[.

שתיתא עבה, לאכילה עבדי לה ]עושים אותה לאכילה ולא לרפואה[, וברכתה מזונות.

שתיתא רכה, לרפואה קא עבדי לה ]עושים אותה לרפואה ולא לאכילה[, וברכתה שהכל.

שאלת רב יוסף: אם השתיתא מיועדת לרפואה כיצד מותר לשתות אותה בשבת
והרי בברייתא מבואר  כיצד אתה אומר ששתיתא מיועדת לרפואה,  יוסף,  מתיב רב 

שמותר בשבת להכין ולשתות 'שתיתא', והרי רפואה בשבת אסורה,

]דברי הברייתא שמותר להכין 'שתיתא' בשבת:[ 'ושוין ]הדעות אינם חולקות[ וכולם 
סוברים: שבוחשין ]מערבבים[ את השתות בשבת ]כדי שהמים השמן והקמח יהיו מעורבבים 

היטב[, ושותין זיתום המצרי בשבת.

על  מעלה  אתה  ]ואם  מכוין  קא  לרפואה  דעתך  סלקא  ואי  יוסף:[  רב  שאלת  ]המשך 
דעתך, שמטרת ה'שתיתא' היא לכוונת וצורך רפואה[, רפואה בשבת מי שרי ]וכי רפואה 

בשבת מותרת[.

תשובת אביי: מותר לאכול דבר שהוא 'מאכל של אנשים בריאים' אף שהוא לצורך רפואה
אמר ליה אביי: ואת לא תסברא ]וכי אתה אינך סובר שמותר לאכול שתיתא בשבת[?
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והא תנן הרי המשנה אומרת כל האוכלין אוכל אדם לרפואה בשבת, וכל המשקין שותה, 
אם אדם אוכל דבר שהוא בדרך כלל מאכל של אנשים בריאים, הרי זה מותר בשבת, 

ואף אם כונתו לרפואה, וכיצד יתכן הדבר הרי רפואה בשבת אסורה,

אלא מה אית לך למימר, גברא לאכילה קא מכוין, מפני שבדבר מאכל הכונה של אדם 
והרפואה שמגיעה בעקבות  זה,  האוכלו היא למטרת אכילה, שזה עיקר מטרת מאכל 
מכוין  קא  לאכילה  גברא  גם  כאן   – נמי  הכי  מותר.  הדבר  לכן  'ממילא',  היא  האכילה 

שה'שתיתא' הוא מאכל בריאים ולכן הדבר מותר.

לישנא אחרינא, אלא מה אית  )ובביאור הדברים שווים([  ]נוסח שונה בתשובת אביי 
לך למימר, גברא לאכילה קא מכוין ורפואה ממילא קא הויא, הכי נמי לאכילה קא מכוין, 

ורפואה ממילא קא הויא.

ביאור הטעם שרב הוצרך לומר שברכת שתיתא לרפואה היא שהכל ]אף שהיא לרפואה, כיון 
שהוא 'מאכל'[, ואי אפשר ללמוד דין זה ממה שמותר לאכול שתיתא בשבת ]אף שהוא רפואה, 

כיון שהוא 'מאכל'[
וצריכא דרב – דינו של רב שמברכים שהכל על שתיתא, ]וכבאור רב חסדא, דברי רב 
נאמרו על שתיתא רכה שהיא לרפואה[ יש בו חידוש, ואי אפשר ללומדו ממה שאמרו 

שמותר לאכול שתיתא בשבת, אף שהוא רפואה, כיון שהוא 'מאכל'.

'שתיתא בשבת',  דין ברכת השתיתא מדין  רוצים ללמוד את  היינו  – אם  דאי מהאי 
הוה אמינא ]הייתי אומר[ שבשבת הדבר מותר כיון שלאכילה קא מכוין ורפואה ממילא 

קא הויא ]שכוונת האוכל לאכילה, והרפואה מגיעה מעצמה[.

אבל הכא ]כאן לגבי ברכת השתיתא[ כיון דלכתחלה לרפואה קא מכוין ]כיון שעיקר 
כונתו בשתיתא היא לרפואה[ לא לבריך עלויה כלל ]הייתי אומר שלא יברך עליה כלל[,

קא משמע לן, ]לזאת השמיע לנו רב[ כיון דאית ליה הנאה מיניה ]כיון שלמעשה יש 
לו הנאה מהשתיתא[ שהרי הוא מאכל בעי ברוכי ]צריך לברך עליו[.

· · ·
שנינו במשנה שעל הפת הוא אומר המוציא וכו' ]לחם מן הארץ[.

דעת רבנן, נוסח ברכת הפת: 'המוציא לחם'
תנו רבנן, מה הוא אומר, 'המוציא לחם מן הארץ'.

דעת רבי נחמיה, נוסח ברכת הפת: 'מוציא לחם'
רבי נחמיה אומר: 'מוציא לחם מן הארץ'.

נוסח 'מוציא לחם' לכל הדעות הוא נוסח טוב, שהוא לשון 'עבר', שה' כבר הוציא את הלחם
אמר רבא: ב'מוציא' כולי עלמא לא פליגי ]כולם מודים ואין חולק בדבר[ דאפיק משמע 

]שפירוש תיבת 'מוציא', הוא 'שהוציא' כבר בעבר[,

דכתיב ]שהרי בפרשת בלעם שהיא לאחר יציאת מצרים נאמר[ 'אל מוציאם ממצרים', 
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]ומוכח ש'מוציאם' פירושו שכבר הוציא אותם בעבר[, והרי זה נוסח הגון לברכה, שהרי 
מברכים על הלחם שכעת בא ליהנות ממנו, וה' כבר הוציא אותו לפני כן מהארץ.

המחלוקת היא בנוסח 'המוציא' אם פירושו לשון עבר או לשון עתיד
כי פליגי ב'המוציא',

]דעת רבנן, 'המוציא' לשון עבר:[ רבנן סברי, 'המוציא' דאפיק משמע ]פירושו שהוציא 
כבר בעבר[, דכתיב לאחר שה' הוציא מים מהסלע, 'המוציא לך מים מצור החלמיש', ומוכח 

ש'המוציא' הוא 'שהוציא' כבר בעבר.

]דעת רבי נחמיה, 'המוציא' לשון עתיד:[ ורבי נחמיה סבר, 'המוציא' דמפיק משמע ]פירושו 
שעתיד להוציא[, שנאמר ]לפני יציאת מצרים שה' עתיד להוציא את בני ישראל ממצרים, 
ולשון הפסוק הוא:[ 'המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים', הרי ש'המוציא' הוא לשון עתיד.

ולדעת רבי נחמיה, מה שנאמר 'המוציא לך מים מצור החלמיש' פירושו הוא גם לשון 
שעתיד  'המוציא'  נאמר  ולכן  מהסלע,  מים  יצאו  במדבר  היותם  ימי  כל  שהרי  עתיד, 

להוציא גם מים בהמשך.

]כיצד דוחים רבנן את ראיית רבי נחמיה:[
ורבנן, ההוא – מה שנאמר 'המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, לפני שיצאו ממצרים, 

]אף ש'המוציא' הוא לשון עבר[, כך פירוש הפסוק:

הכי קאמר להו קודשא בריך הוא לישראל ]כך אומר הקב"ה לישראל:[, כד מפיקנא לכו 
]כאשר אני יוציא אתכם ממצרים[, עבידנא לכו מלתא כי היכי דידעיתו דאנא הוא דאפיקית 
ממצרים[,  אתכם  שהוצאתי  הוא  שאני  שתדעו  כדי  דבר  לכם  ]אעשה  ממצרים  יתכון 
דכתיב 'וידעתם כי אני ה' אלהיכם המוציא', הרי שמה שנאמר בפסוק זה 'המוציא' הוא 
לשון עבר, שכאשר ה' יוציא, הוא יעשה דבר שידעו שבעבר כשיצאנו ממצרים, ה' הוא 

שהוציא אותנו.

מעשה בבנו של רב זביד שבירך על הלחם 'מוציא לחם' ]כפי הנוסח שלכל הדעות הוא נוסח טוב[
]שבח בנו של רב זביד:[ משתבחין ליה רבנן לרבי זירא ]את[ בר רב זביד אחוה דרבי 
]החכמים אומרים לרב זירא את שבח ומעלת בנו של רב זביד, אח של רבי[ שמואל בר 

רב זביד, דאדם גדול הוא, ובקי בברכות הוא.

אמר להם רבי זירא: לכשיבא לידכם, הביאוהו לידי.

]בנו של רב זביד מברך על הלחם 'מוציא':[ זמנא חדא איקלע לגביה ]פעם אחת בנו 
של רב זביד נקלע לבית רבי זירא[, אפיקו ליה ריפתא ]הוציאו לו לחם שיאכל עמהם[.

פתח בנו של רב זביד ואמר ]בירך על הלחם[ 'מוציא לחם מן הארץ'.

]רבי זירא מתפלא מה החידוש במה שבירך בנוסח שהוא טוב לכל הדעות:[ אמר רבי 
זירא: זה הוא שאומרים עליו דאדם גדול הוא ובקי בברכות הוא?

בשלמא אי אמר 'המוציא' ]אם היה אומר בנוסח 'המוציא', היה ניכר בזה 'בקיאות 
הוא  ש'המוציא'  זו  בהנהגה  לנו  משמיע  ]שהיה  טעמא  אשמעינן  ב:[  ]עמוד  בברכות'[ 
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סבלות  מתחת  אתכם  'המוציא  הפסוק  פירוש  את  יודעים  היינו  ובזה  עבר,  לשון 
כרבנן  דהלכתא  ואשמעינן  רבנן[  בדעת  לעיל  הפירוש שלמדנו  כפי  מצרים', שהוא 
]וכן היה משמיע לנו בהנהגה זו שהלכה כרבנן שאפשר לברך על הלחם 'המוציא', 

שכאמור הוא לשון עבר[,

אלא דאמר ]אך במה שאמר בנו של רב זביד[ 'מוציא', מאי קא משמע לן ]מה השמיע 
לנו בזה, הלא כולם מודים שנוסח זה הוא נוסח טוב[.

]הטעם שבנו של רב זביד אמר 'מוציא':[ ואיהו דעבד ]והטעם שבנו של רב זביד אמר 
'מוציא ולא 'המוציא'[ לאפוקי נפשיה מפלוגתא ]מפני שרצה להוציא את עצמו ממחלוקת, 

שהרי נוסח זה לכל הדעות הוא נוסח טוב, שבודאי פירושו לשון עבר[.

הכרעת הגמרא להלכה: 'המוציא לחם'
והלכתא, נוסח ברכת הלחם 'המוציא לחם מן הארץ', דקיימא לן כרבנן ]שאנו נוקטים 
כדעת רבנן[ דאמרי ]שהם אומרים[ דאפיק משמע ]ש'המוציא' פירושו הוא שהוציא בעבר[.

· · ·
שנינו במשנה ועל הירקות אומר וכו' ]בורא פרי האדמה[.

דיוק מהמשנה שברכת ירקות מבושלים 'אדמה'
קתני ירקות דומיא דפת ]במשנה כתוב את דין ברכת הירקות ואת  מדייקת הגמרא: 

דין ברכת הפת, ומשמע שבשניהם מדובר באופן דומה[,

]שנשתנה  ידי האור  שנשתנה על  מה פת שהמשנה אומרת שברכתו המוציא מדובר 
ללחם באפייתו באש )בתנור וכדומה([.

אף ירקות שהמשנה אומרת שברכתם אדמה, מדובר נמי ]גם כן[ שנשתנו על ידי האור 
]שנשתנו על ידי האש )כגון שבישלם(, שאף על פי כן אין ברכתם משתנה, וברכתם אדמה[.

אמר רבנאי משמיה דאביי: זאת אומרת, שלקות ]ירקות מבושלים[ מברכין עליהן בורא 
פרי האדמה.

רב חסדא מביא שתי דעות מה היא ברכת 'שלקות'
'בורא  רב, שלקות מברכין עליהם  'רבינו'[  הוא  ]ומי  ומנו  דרש רב חסדא משום רבינו, 

פרי האדמה'.

ורבותינו היורדין מארץ ישראל, ומנו ]ומי הם 'רבותינו' שירדו מא"י[, עולא משמיה דרבי 
יוחנן אמר: שלקות מברכין עליהן 'שהכל נהיה בדברו'.

רב חסדא מבאר שהאמוראים לא נחלקו מה היא ברכת השלקות, אלא שהם דיברו על סוג אחר 
של ירקות

ואני אומר, ליישב דבריהם שאינן חולקים, יש ירקות מבושלים שברכתם 'בורא פרי 
האדמה', ויש ירקות מבושלים שברכתם 'שהכל', כדלהלן:
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כל ירק שתחלתו ]שכאשר הוא חי מברכים עליו[ בורא פרי האדמה, כיון שדרכו ליאכל 
חי, אם שלקו ]בישלו[, הרי הורידו במעלתו, שהרי אין הדרך לאוכלו מבושל, ובאופן זה 

ברכתו כשהוא מבושל 'שהכל נהיה בדברו'.

וכל ירק שאין דרכו ליאכל חי, שתחלתו ]שכאשר הוא חי מברכים עליו[ 'שהכל נהיה 
בדברו', שהרי אין הדרך לאוכלו חי. ולכן אם שלקו ]בישלו[ והביאו לדרך אכילתו, שכאשר 

הוא מבושל הוא 'עיקר ותכלית פריו', ואזי מברך עליו 'בורא פרי האדמה'.

]ירקות שהדרך לאוכלם מבושלים[
מבררת הגמרא: בשלמא כל שתחלתו שהכל נהיה בדברו, שלקו בורא פרי האדמה, משכחת 
לה ]דבר זה מצוי[, ירק שהדרך לאוכלו מבושל ולא חי, בכרבא וסלקא וקרא ]בכרוב תרד 

ודלעת, שהדרך לאוכלם מבושלים ולא חיים[.

]ירקות שהדרך לאוכלם חיים[
אלא כל שתחלתו בורא פרי האדמה, שלקו שהכל, היכי משכחת לה ]היכן מצאנו דבר 

זה[, ירק שהדרך לאוכלו חי ולא מבושל?

מבארת הגמרא: אמר רב נחמן בר יצחק: משכחת לה, בתומי וכרתי ]אתה יכול למצוא 
דבר זה, בשום וכרתי שדרך אכילתם העיקרית היא כשהם חיים ולא כשהם מבושלים[.

רב נחמן מביא שתי דעות מהי ברכת השלקות
דרש רב נחמן משום רבינו, ומנו שמואל: שלקות מברכין עליהם 'בורא פרי האדמה'.

מברכין  שלקות  אמר:  יוחנן  דרבי  משמיה  עולא,  ומנו  ישראל,  מארץ  היורדים  וחברינו 
עליהן 'שהכל נהיה בדברו'.

רב נחמן מבאר שהאמוראים נחלקו מה מברכים על שלקות ]ולא כדעת רב חסדא[, ועניין זה הוא 
גם מחלוקת תנאים

כדברי  )ולא  השלקות,  ברכת  בדין  נחלקו  ]שהאמוראים  שנויה  במחלוקת  אומר,  ואני 
רב חסדא שאין מחלוקת בין האמוראים(, ואף בירקות שטובים יותר כשהם מבושלים, 
נחלקו האמוראים אם ברכת ירק מבושל הוא אדמה או שהכל[, וענין זה תלוי במחלוקת 

תנאים אם דבר מבושל נשאר בטעמו המקורי[.

'לחם'  ]מחלוקת התנאים בדין מצה שבישלה לאחר אפייתה, אם היא עדיין נקראת 
]מצה ששרה  יוצאין ברקיק השרוי  דתניא,  ידי חובת מצה, דעת רבי מאיר[:  לצאת בה 
אותה במים לאחר אפייתה[, ובמבושל שלא נמוח ]מצה שבישלה לאחר אפייתה[, דברי 
רבי מאיר, שאף שבישל את המצה, היא נשארת בענינה, שהבישול לא מקלקל את טעמה, 

ועדיין היא נקראת 'לחם' עוני.

]וכך סבר גם שמואל, ולכן לשיטתו שלקות נשארים במצבם הקודם, וברכתם 'אדמה'[.

יוסי אומר, יוצאים ברקיק השרוי, אבל לא במבושל, אף על פי שלא נמוח, שכיון  ורבי 
שבישלו, לא נשאר בו טעמו המקורי, וכבר אינו נקרא 'לחם'.
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]וכך סבר גם רבי יוחנן, ולכן לשיטתו שלקות אינם נשארים במצבם הקודם, וברכתם 
שהכל[.

דחיית דברי רב נחמן: הדעות אינם חולקות ]וכדעת רב חסדא[ ומחלוקת התנאים אינה בדין שלקות

ולא היא, דכולי עלמא שלקות מברכין עליהן 'בורא פרי האדמה', ]וכביאורו של רב חסדא[.

ועד כאן לא קאמר רבי יוסי התם ]שם, לגבי מצה מבושלת, שאין יוצא בה ידי חובה[, 
אלא משום דבעינן טעם מצה וליכא ]שצריך טעם מצה, ובמצה מבושלת אין טעם מצה[, 
אבל הכא ]כאן לגבי ברכת ירקות מבושלים[ אפילו רבי יוסי מודה, שלענין ברכה, ירק 

מבושל לא בטל טעמו, וברכתו אדמה.

· · ·

מחלוקת בדעת רבי יוחנן בדין שלקות

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: שלקות מברכין עליהם 'בורא פרי האדמה'.

ורבי בנימין בר יפת אמר רבי יוחנן: שלקות מברכין עליהם 'שהכל נהיה בדברו'.

רב נחמן בר יצחק מתפלא על כך שעולא אומר שברכתם שהכל ]כדעת רבי בנימין בר יפת[

אמר רב נחמן בר יצחק: קבע עולא לשבשתיה, כרבי בנימין בר יפת - עולא שאמר משום 
רבי יוחנן לעיל שברכת שלקות 'שהכל', למד שיבוש כדעת רבי בנימין בר יפת שאמר 
זאת בשם רבי יוחנן, עד שטעות זו נתקעה בלב עולא, עד שחושב שאכן כך אמר רבי 

יוחנן, ואומר זאת בבית המדרש בשם רבי יוחנן.

רבי זירא מתפלא ]בד' טענות[ על שהביאו את דברי רבי בנימין בשם רבי יוחנן ]שברכתם שהכל[

תהי בה ]במחלוקת זו שהוזכרה בבית המדרש, התפלא[ רבי זירא, וכי מה ענין להזכיר 
את דברי רבי בנימין בר יפת בבית מדרש, כחולק על רבי חייא בר אבא, הרי אינו כדאי 

לחלוק עליו בענין זה, ומביא בזה כמה תמיהות על דברי רבי בנימין, כדלהלן:

תמיהה א', רבי חייא בר אבא דייק יותר בדעת רבי יוחנן

וכי מה ענין רבי בנימין בר יפת, כיצד מביאים את דבריו בדעת רבי יוחנן, אצל ]כאשר 
יש מאמר אחר בדעת רבי יוחנן שאמרו[ רבי חייא בר אבא,

והרי רבי חייא בר אבא דייק וגמיר שמעתא ]דייק ולמד את השמועות והמאמרים[ מרבי 
יוחנן רביה ]רבו[. ורבי בנימין בר יפת לא דייק בשמועות של רבי יוחנן, ובודאי שדבריו 

של רבי חייא בר אבא בדעת רבי יוחנן שברכת השלקות 'אדמה', נכונים.

תמיהה ב', רבי חייא בר אבא חזר על תלמודו כל שלושים יום בפני רבי יוחנן

חוזר  היה  יום  ]כל שלושים  יומין מהדר תלמודיה  כל תלתין  בר אבא  חייא  רבי  ועוד, 
תלמודו[ קמיה דרבי ]לפני רבי[ יוחנן רביה ]רבו[, ורבי בנימין בר יפת לא מהדר ]לא היה 

חוזר על תלמודו[, ואם כן בודאי שדברי רבי חייא בר אבא נכונים.
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ג', רבי יוחנן הורה לברך על שלקות 'אדמה' ]כברכתם המקורית של ירקות, ולא הורה  תמיהה 
לברך 'שהכל'[

ועוד, בר מן דין ובר מן דין ]חוץ מזה ומזה, כלומר חוץ מהתמיהה הראשונה והשניה[, 
דההוא  'אדמה',  שלקות  על  שמברכים  מימיו  אמר  לא  יוחנן  שרבי  ראיה  עוד  לנו  יש 
תורמסא דשלקי ליה שבע זמנין בקדרה ]שהרי היה תורמוס שבישלו אותו שבע פעמים 

)כדי שיהיה מאד רך([ ואכלי ליה ]ואכלו אותו[ בקנוח סעודה,

אתו ]באו[ ושאלו לרבי יוחנן מה ברכתו, ואמר להו מברכין עלויה ]מברכים עליו[ 'בורא 
פרי האדמה', הרי ראיה ברורה שדעת רבי יוחנן שברכת השלקות 'אדמה' ולא 'שהכל'.

תמיהה ד', רבי יוחנן בירך על זית, ברכה ראשונה וברכה אחרונה, ומכך מוכח שבירך על הזית 
'העץ' ]כברכתו המקורית, ולא בירך 'שהכל'[

ועוד, אמר רבי חייא בר אבא: אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל זית מליח ]שהיה מלוח 
כמה ימים, ומליחה עושה שינוי בטעם הפרי, כמו ש'חום' משנה את הפרי[ ובריך עליו 

]ורבי יוחנן בירך על הזית המלוח[ תחלה וסוף.

]ביאור הראיה ממעשה זה, אם בירך בתחילה 'שהכל' איזה ברכה אחרונה בירך:[ אי 
אמרת בשלמא שלקות במילתייהו קיימי ]אם תאמר שירקות מבושלים נשארים במצבם, 
וברכתם נשארת כברכתם המקורית, ובמקרה זה של 'זית' ברכתם 'העץ'[ מובנת עדותו 
של רבי חייא בר אבא, שרבי יוחנן בתחלה ]לפני אכילת הזית המלוח[ מברך עליו 'בורא 
פרי העץ', ולבסוף ]לאחר אכילת הזית המלוח[ מברך עליו ברכה אחת מעין שלש ]ברכת 

'על העץ ועל פרי העץ'[.

אלא אי אמרת, שלקות לאו במילתייהו קיימי ]אך אם תאמר שירקות מבושלים משתנים 
ממצבם, וברכתם אינה כברכתם המקורית, אלא ברכתם 'שהכל', אם כן[ בשלמא בתחלה 
]לפני אכילת הזית[ מברך עליו שהכל נהיה בדברו, אלא לבסוף ]לאחר אכילת הזית[ מאי 
מברך עליו, הרי אם ברכתו הראשונה שהכל, לא מסתבר שברכתו האחרונה היא 'על 
העץ ועל פרי העץ' ואם כן מה בירך רבי יוחנן לאחר אכילת הזית, אלא מכאן מוכח 
שרבי יוחנן בירך על הזית בתחילה 'העץ', ולאחר האכילה בירך 'על העץ ועל פרי העץ', 
ומוכח ששלקות ]ירקות מבושלים[ ברכתם נשארת כברכתם המקורית, על פירות עץ 

מבושלים 'העץ', ועל ירקות מבושלים 'אדמה'.

דחיית תמיהה ד, יתכן שרבי יוחנן בירך על הזית 'שהכל' וברכה אחרונה 'בורא נפשות'

דוחה הגמרא: ממעשה זה אין ראיה, שהרי גם אם נאמר שהברכה הראשונה שרבי 
יוחנן בירך היתה ברכת 'שהכל' עדיין אפשר להבין מה בירך לאחר אכילת הזית המלוח, 
כל מה  על  וחסרונן  רבות  נפשות  'בורא  הזית  אכילת  לאחר  בירך  ]שמא[  דילמא  שהרי 

שברא', וממעשה זה אין ראיה, כאמור.



גמרא ופירושה / ביאיתדולח:  | 26

]שאלה: אם ירקות מבושלים ברכתם 'אדמה' כי הם נשארים בטעמם המקורי, מדוע אי אפשר 
לצאת ב'ירק מר' מבושל למצוות מרור[

מתיב רב יצחק בר שמואל, ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח למצוות מרור, יוצא 
בהן, ובקלח שלהן.

כבושין, ולא שלוקין ]בישול זמן רב עד שהמאכל נימוח  יוצא בהם אם הם  אבל לא 
יותר מבישול רגיל[, ולא מבושלין,

נשארים  מבושלים  שירקות  דעתך  על  עולה  ]ואם  קאי  במילתייהו  דעתך  סלקא  ואי 
במצבם ובברכתם המקורית[ שלוקין אמאי לא ]למה לא יוצאים ידי מצוות מרור בירקות 

מרים כשהם מבושלים[, והלא אינם מאבדים מטעמם.

]תשובה: ירק מבושל אמנם מאבד מטעמו וממרירותו, אבל אינו מאבד את 'שמו'[
עונה הגמרא: שאני התם ]שונה שם לעניין מרור[ דבעינן ]שלמצוות מרור צריך[ טעם 
ידי מצוות  יוצא בירק מבושל  אין  ולכן  'מרור'[,  ]ובירק מבושל אין טעם  וליכא  מרור, 
מרור, אבל אין זו ראיה לענין ברכה, שכיון ששם 'פרי' עליו, גם כאשר הוא מבושל, הרי 

הוא נשאר בברכתו המקורית.

יוחנן בירך על זית ברכה אחרונה, הרי בלא הגרעין אין בו שיעור  רבי ירמיה שואל: כיצד רבי 
'כזית' שהוא שיעור ברכה אחרונה

אמר ליה רבי ירמיה לרבי זירא: רבי יוחנן היכי מברך על זית מליח, כיון דשקילא לגרעיניה 
]הרי כיון שלקחו את הגרעין מהזית[

�
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ברכות דף לט יום שלישי ט"ז שבט תש"פ 

יוחנן בירך על הזית ברכה אחרונה, הרי  זירא כיצד רבי  ירמיה שואל את רבי  רבי 
כיון שלקחו את הגרעין מהזית, בצר ליה שיעורא ]חסר לו בשיעור[, שהרי שיעור ברכה 

אחרונה הוא 'כזית' ובלא הגרעין אין זה 'כזית',

רבי זירא מיישב: הזית שרבי יוחנן אכל היה זית גדול, ובלי הגרעין היה בו שיעור זית בינוני שזה 
שיעור 'כזית' לברכה אחרונה

אמר ליה רבי זירא: מי סברת כזית גדול בעינן ]וכי אתה סובר שצריך לברכה אחרונה 
שיעור כ'זית' גדול[, כזית בינוני בעינן ]אין צריך אלא שיעור כ'זית' בינוני[,

וההוא דאייתו לקמיה דרבי ]ואותו זית שהביאו לפני רבי[ יוחנן, זית גדול הוה, דאף על 
גב דשקלוה לגרעינותיה ]שאף שהוציאו את הגרעין מהזית[ פש ליה שיעורא ]נשאר בו 

שיעור כ'זית' בינוני[.

]מקור ששיעור כ'זית', הוא זית בינוני:[ דתנן, זית שאמרו ]לענין שיעורי 'אכילה'[ לא 
זית קטן, ולא זית גדול, אלא זית בינוני. וזהו זית 'אגורי', שהוא בינוני בגודלו.

ואמר רבי אבהו: לא 'אגורי' שמו, אלא 'אברוטי' הוא שמו המקורי של זית זה.

ואמרי לה ]ויש אומרים[ 'סמרוסי' הוא שמו המקורי של זית זה, ולמה נקרא שמו 'אגורי', 
ששמנו אגור בתוכו ]שהשמן של זית זה, אינו בלוע בפרי כמשקה תפוחים ותותים, אלא 

הוא אגור בו כמו המיץ שיוצא מהענבים, שהוא אסוף בפרי, ומזומן לצאת ממנו[.

· · ·
הצעת תליית המחלוקת מה היא ברכת השלקות, במחלוקת תנאים

נימא כתנאי ]נאמר שמחלוקת זו בדין שלקות, היא מחלוקת תנאים[, כדלהלן:

]ברייתא, מעשה בתלמיד בר קפרא שבירך על בשר לפני ירקות:[ דהנהו תרי תלמידי 
דהוו יתבי קמיה דבר ]שהיו שני תלמידים שישבו לפני בר[ קפרא,

הביאו לפניו ]לפני בר קפרא[ כרוב, ודורמסקין ]מיני ירקות מבושלים[, ופרגיות ]בשר 
עוף[,

נתן בר קפרא רשות לאחד מהן ]מהתלמידים שישבו לפניו[ לברך.

קפץ הקדים אחד מהם וברך על הפרגיות ברכת 'שהכל'.

לגלג עליו חבירו.

כעס בר קפרא.

]הטעם שבר קפרא כעס על המלגלג:[ אמר בר קפרא: לא על המברך אני כועס, אלא 
על המלגלג אני כועס, על כך שלגלגת ללא טעם נכון על חבירך, שהרי אם חבירך דומה 
עליו,  לגלגת  אתה על מה  עליו,  חביב  ונעשה הבשר  כמי שלא טעם טעם בשר מעולם, 

והרי כשיש לפני המברך שני דברים, ואחד מהם חביב עליו, צריך לברך על החביב.
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]הטעם שבר קפרא כעס על המברך:[ חזר בר קפרא ואמר: לא על המלגלג אני כועס, 
אלא על המברך אני כועס, ואמר, אם חכמה אין כאן, זקנה אין כאן, ]ואף אם אין כאן חכמה, 

הלא זקן אני, והיה לו לשאלני על איזה מהן יברך לפטור את שאר המינין[.

בתוך  ]מתו  הוציאו שנתן  לא  קפרא[  בר  לפני  שישבו  ]שני התלמידים  ושניהם  תנא, 
אותה שנה, מ'כעסו' של בר קפרא עליהם[.

]הצעת הגמרא: תליית דעת המברך והמלגלג, במחלוקת מה היא ברכת השלקות:[
מאי לאו בהא קא מיפלגי ]לכאורה תלמידי בר קפרא נחלקו בדבר זה[, כלומר בדין ברכת 
השלקות, דמברך ]המברך שבירך על הבשר[ סבר: שלקות ופרגיות ברכתם 'שהכל נהיה 
בדברו', שבשר ודאי ברכתו שהכל שהרי 'אין גידולו מן הארץ', וגם הירקות המבושלים 
הלכך נמצא שלשיטתו היו לפניו שני דברים שברכתם שהכל, וכשיש  ברכתם שהכל, 
לאדם שני דברים שברכותיהן שוות, חביב עדיף, ומברך עליו, ולכן בירך על הבשר ולא 

על הירקות.

'שהכל נהיה בדברו',  ומלגלג סבר, שלקות ברכתם 'בורא פרי האדמה', פרגיות ברכתם 
הלכך פירא עדיף, עדיף להקדים את ברכת ה'שלקות' בורא פרי האדמה, שהיא ברכה 
ול'תרד' שהוא  'מזין',  ל'כרוב' שהוא  ]כגון  חשובים,  לדברים  לעצמה  ומבוררת  חשובה 
טוב לרפואה[, ויש חשיבות לברכה זו יותר מברכת שהכל, שהיא כללית ולא מיוחדת 

בדוקא לדברים חשובים.

דחיית ההצעה: התנאים נחלקו מה עדיף חביב או משביע
שלקות  לומר ששני התנאים סברו[ שברכת  ]אפשר  לא, דכולי עלמא  דוחה הגמרא: 

ופרגיות 'שהכל נהיה בדברו' ]ואין מברכים על 'שלקות' אדמה[,

מי   – מר  זו:[  בסברא  קפרא,  בר  תלמידי  נחלקו  ]וכאן  מיפלגי  קא  סברא  בהאי  והכא 
שבירך על הבשר סבר, חביב עדיף, וכיון שהבשר היה חביב עליו, בירך עליו.

ומר – המגלגל סבר, כרוב עדיף דזיין, שהיה עדיף לברך את ברכת ה'שהכל' על הכרוב, 
ולא על הבשר, כיון שהכרוב יש לו מעלה שהוא מזין, ומעלה זו עולה על מעלת 'חביב'.

· · ·
דעת רב הונא: לפת חתוך לחתיכות קטנות ברכתו שהכל

אמר רבי זירא, כי הוינן בי ]כאשר היינו אצל[ רב הונא אמר לן ]כך אמר לנו:[

הני גרגלידי דלפתא ]ראשי לפתות חיים )לא מבושלים([ אם פרמינהו פרימא רבא ]חתך 
אותם לחתיכות גדולות[, ברכתם 'בורא פרי האדמה'.

אם חתכם פרימא זוטא ]לחתיכות קטנות[, ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', שגריעותא הוא 
כשחתכם לחתיכות קטנות.

דעת רבי יהודה: גם אם הלפת חתוך לחתיכות קטנות ברכתו אדמה
וכי אתאן לבי ]וכאשר באנו אצל[ רב יהודה, אמר לן: אידי ואידי ]זה וזה, בין אם הלפת 
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פרי  'בורא  ברכתה  קטנות[  לחתיכות  חתוכה  היא  אם  בין  גדולות,  לחתיכות  חתוכה 
האדמה', והאי דפרמינהו טפי ]שמה שחתכו את הלפת לחתיכות קטנות אין זה מגרע את 
טעמם[, אלא עושים כן כי היכי דנמתיק טעמיה ]כדי שיהיה טעמם מתוק יותר, שכאשר 

הם חתוכים לחתיכות יותר קטנות, הם יותר מתוקים[.

· · ·

רב כהנא אמר בתחילה שתבשיל של לפת ששמים בו הרבה קמח ברכתו מזונות

אמר רב אשי: כי הוינן בי ]כאשר היינו אצל[ רב כהנא אמר לן, תבשילא דסלקא דלא 
מפשו בה קמחא ]תבשיל של סלק שלא שמים בו הרבה קמח[, ברכתו 'בורא פרי האדמה'.

דלפתא ]תבשיל של לפת[ דמפשו בה קמחא טפי ]שמרבים לשים בו יותר קמח[, ברכתו 
'בורא מיני מזונות'.

רב כהנא אומר בסוף שגם אם שמים הרבה קמח ברכתו אדמה, כיון שהקמח נועד ל'דבק'

והדר ]ואחר כך[ אמר רב כהנא, אידי ואידי ]זה וזה, בין תבשיל שיש בו מעט קמח ובין 
תבשיל שיש בו הרבה קמח[ ברכתו 'בורא פרי האדמה', והאי דשדי בה קמחא טפי ]ומה 
ששמים בו הרבה קמח[, לדבוקי בעלמא עבדי לה ]לדבק בעלמא עושים זאת[, שעושים 

זאת כדי לדבק את התבשיל שלא יתפורר, ולא לצורך טעם הקמח.

· · ·

מעלת תבשיל של תרד )סלק(

אמר רב חסדא: תבשיל של תרדין, יפה ללב, וטוב לעינים, וכל שכן לבני מעים.

אמר אביי: והוא דיתיב אבי תפי ]מעלת התרד הוא כאשר הוא יושב על מקום שפיתת 
כאילו  נשמע  רתיחתו  ]וקול  תוך  תוך  ועביד  רב[,  זמן  מתבשל  שהוא  כלומר  הקדירה, 
הקדירה משמיעה קול 'תוך תוך', שכך הוא הדרך כאשר תבשיל מתבשל זמן רב, ואזי 

הכרוב נהיה מבושל היטב ונמחה מאד[.

· · ·

ברכת מי ירקות מבושלים )מרק(

מיא דסלקא ]מיים שהתבשל בהם  אמר רב פפא, פשיטא לי ]דבר זה פשוט הוא לי[: 
תרדין[ כסלקא ]הוא כתרד עצמו[ לענין ברכה, שברכתו 'אדמה'.

ומיא דלפתא ]ומים שהתבשל בהם לפת[, כלפתא ]כלפת הוא לענין ברכה[ שברכתו 
אדמה.

ככולהו שלקי  ]ומים שהתבשלו בהם אחד מכל הירקות[, ברכתו  ומיא דכולהו שלקי 
]ככל הירקות המבושלים[, שברכתם אדמה.
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ברכת מי שבת
בעי רב פפא, מיא דשיבתא ]מים שהתבשל בהם ירק הנקרא 'שבת' שנותנין ממנו מעט 
בקדרה, למתק ולתת טעם, ולא כדי לאכול את ה'שבת'[, מאי ]מה מברכים על מים אלו[.

]צדדי הספק:[ למתוקי טעמא עבדי ]האם השבת נעשה לתת טעם בקדירה, ומברכין 
על מימי תבשילו בורא פרי האדמה[.

או לעבורי זוהמא עבדי לה ]או שהוא נעשה להעביר זוהמא שיש בתבשיל, ואין מברכים 
עליו 'אדמה'[.

בקדירה  טעם  משנתנה  'שבת',  שנקרא  זה  ירק  ה'שבת'  שמע,  תא  מברייתא:[  ]ראיה 
לאוכלה,  יכול  זר  וגם  תרומה  איסור  משום  זה  בירק  אין בה  והוציאוה מהקדירה, שוב 

ואינה מטמאה טומאת אוכלים, דהוה ליה כעץ בעלמא.

ומכך שהברייתא אומרת 'משנתנה טעם', שמע מינה למתוקי טעמא עבדי לה, ואם כן 
מברכים על מים שהשבת התבשל בהם בורא פרי האדמה. שמע מינה.

· · ·
דעה א, מברך על פרוסה

אמר רב חייא בר אשי: פת צנומה יבשה, שנתנה בקערה בקערה לשרותה, מברכין עליה 
המוציא, ואין צריך לברך על הלחם כשהוא שלם, אלא יכול לכתחילה לפרוס את הלחם, 

ואחר כך לברך עליו.

דעה ב, מברך על שלימה, ובוצע כאשר מברך
ופליגא דרבי חייא, דאמר רבי חייא: צריך שתכלה ברכה ]ברכת המוציא[ עם הפת, אין פורס 
את הלחם לפני הברכה, אלא מברך עליו כשהוא שלם, ובעת הברכה פורס את הלחם.

]שאלת רבא: אם בוצע כאשר מברך, הרי בסיום הברכה הפת אינה 'שלימה'[ מתקיף לה 
רבא, מאי שנא צנומה דלא ]מה הטעם שאין לברך לאחר שכבר פרס את הלחם[, משום 
דכי כליא ברכה אפרוסה קא כליא ]משום שכאשר מסיים את הברכה, היא מסתיימת על 

פרוסה ולא על שלימה, ונמצא שברכתו היא על לחם פרוס ולא שלם[,

אם כן, על הפת נמי גם כאשר מברך על לחם שלם, וחותך אותו בעת הברכה, כי קא 
גמרה אפרוסה גמרה כאשר מסיים את הברכה, הלחם כבר פרוס, ושוב נמצא שברכתו 

היא על לחם פרוס, ומה התועלת בזה שמתחיל לברך על לחם שלם.

דעה ג, מברך על שלימה, ואחרי הברכה בוצע
]עמוד ב:[ אלא אמר רבא: מברך וגומר את כל הברכה, ואחר כך בוצע, אחרי שגמר לברך 

מפריש הפרוסה, נמצא שכשגמר את הברכה עדיין הלחם היה שלם.

הכרעת האמוראים
נהרדעי עבדי כרבי חייא ]ופרסו בשעת הברכה[.

ורבנן עבדי כרבא ]ופרסו לאחר סיום הברכה[.
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אמר רבינא, אמרה לי אם: אבוך עביד כרבי חייא ]ופרס בשעת הברכה[, דאמר רבי חייא 
צריך שתכלה ברכה עם הפת.

ורבנן עבדי כרבא ]ופרסו לאחר הברכה[

הכרעת הגמרא למעשה

והלכתא כרבא דאמר מברך ואחר כך בוצע.

· · ·

על מה מברך כשיש לפניו 'שלם' ו'פרוס'

איתמר, הביאו לפניהם ]לפני הבאים לאכול[, פתיתין ]פרוסות לחם[, ושלמין ]ולחמים 
שלמים[, על מה מברך תחילה.

דעה א', אין מעלה לברך על שלם

אמר רב הונא: מברך על הפתיתין, ופוטר את השלמין - אם המברך רוצה, הוא יכול לברך 
'גדולה' יותר מה'שלם',  ]ואם הפרוסה  על הפרוסה לפני השלמה, שאין מעלה ל'שלם'. 

צריך לברך על הפרוסה, כיון של'גדול' יש מעלה יותר מ'קטן', וב'שלם' אין מעלה[.

דעה ב', צריך לברך על ה'שלם' ולא על ה'פרוס'

ורבי יוחנן אמר: שלמה מצוה מן המובחר, ומברך על השלם, אפילו אם ה'פרוסה' גדולה 
יותר.

]על מה מברך כשיש לפניו לחם חיטים 'פרוס', ולחם שעורים 'שלם'[

אבל אם יש לפניו, פרוסה של חטין, ושלמה מן השעורין,

דברי הכל, מברך על הפרוסה של חטין, ופוטר את השלמה של שעורין, כי דבר חשוב 
]פרוסת לחם חיטים שהוא לחם משובח[, עדיף על דבר שלם ]על לחם שלם של השעורים 

שהוא לחם פחות משובח[.

]הצעה: דבר זה אם 'חשוב' עדיף על 'שלם' הוא מחלוקת תנאים במשנה בתרומות[

אמר רבי ירמיה בר אבא: כתנאי - מה שאמר רבי יוחנן שפרוסת לחם חטים )שהיא 
חשובה(, עדיפה על לחם 'שלם' של שעורים, בענין זה נחלקו תנאים,

גדולה  בצל  פרוסת  לפניו  שיש  אדם  בדינו של  התנאים  נחלקו  בתרומות  שבמשנה 
ובצל קטן שלם, את מה יתן לתרומה. שתנא קמא אומר: תורמין בצל קטן שלם, אבל לא 

חצי בצל גדול. ורבי יהודה אומר: לא כי אלא חצי בצל גדול.

מאי לאו בהא קמיפלגי ]ולכאורה הם נחלקו בדבר זה[, דמר – רבי יהודה שאומר שיש 
לתרום את הגדול, סבר, חשוב עדיף, ]ובצל 'גדול' הוא יותר 'חשוב' שיש בו כמות גדולה 

יותר[. ומר – תנא קמא שאומר שיש לתרום את השלם, סבר, שלם עדיף.
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]דחיית ההצעה: במשנה בתרומות לא נחלקו בזה, אלא נחלקו אם 'מתקיים' עדיף על 'חשוב'[
דוחה הגמרא: במשנה בתרומות לא נחלקו בעניין זה, שהרי היכא דאיכא כהן ]במקום 
שיש כהן, ואפשר לתת לו מיד את התרומה[, כולי עלמא לא פליגי דחשוב עדיף ]כולם 
הבצל  ולא את  'חשוב',  הגדול שהוא  הבצל  לתרום את  בדבר, שיש  חולק  ואין  מודים 

הקטן ה'שלם', שמעלת 'חשוב' עדיפה על 'שלם', וכדברי רבי יוחנן[.

כהן,  דליכא ]שאין[ לפניהם  כי פליגי ]ומחלוקת תנא קמא ורבי יהודה היא, במקום[ 
וצריך להצניע את התרומה עד שימצאו כהן, שבזה סבר תנא קמא שצריך לתרום את 
את  לתרום  סבר שצריך  יהודה  ורבי  ומתקיים'.  'נשמר  יותר  כיון שהוא  הבצל השלם, 

החצי בצל הגדול שהוא חשוב יותר, ואף שהוא פחות 'מתקיים'.

]מקור שתנא קמא ורבי יהודה נחלקו, אם עדיף 'שלם' או 'מתקיים':[ דתנן, כל מקום 
שיש כהן ]ואפשר לתת לו מיד את התרומה[, תורם מן היפה.

וכל מקום שאין כהן, ]לדעת תנא קמא:[ תורם מן המתקיים, ואף שהוא פחות יפה. רבי 
יהודה אומר: אין תורם אלא מן היפה ]ואפילו שהוא פחות מתקיים[.

דעה ג' ]שבה יוצא ידי חובת דעה א' ודעה ב', כשיש לפניו 'שלם' קטן, ו'פרוס' גדול[
אמר רב נחמן בר יצחק: וירא שמים ]כשיש לפניו 'שלם' קטן, ו'פרוס' גדול[, יוצא ידי 
שניהן ]ידי דעת רב הונא ורבי יוחנן, שנחלקו, אם יש מעלה ל'שלם' וצריך לברך עליו. 

או אין מעלה ל'שלם', וצריך לברך על הגדול[.

ומנו ]ומי הוא הירא שמים, שראינו שיוצא ידי שתי הדעות[, מר בריה דרבינא ]'מר' 
בנו של רבינא[,

דמר בריה דרבינא, מניח פרוסה בתוך - מתחת השלמה, וכך נמצאים שניהם בידו, ונמצא 
מברך 'המוציא' על שתיהם, ובוצע ]מפריש פרוסה לאכול או משתיהם, או רק מהשלימה 
)שהרי זה 'נראה' כבוצע ואוכל גם מהפרוסה. אבל אם בוצע ואוכל רק מהפרוסה, והשלימה 

נשארת שלימה, אין זה נראה כבוצע גם על גם השלימה([.

]דעה נוספת הסוברת כן:[ תני תנא קמיה דרב ]חכם השונה ברייתות, שנה לפני רב[ 
נחמן בר יצחק: מניח הפרוסה בתוך השלמה, ובוצע, ומברך.

אמר ליה ]רב נחמן בר יצחק לאותו חכם[: מה שמך?

אמר ליה: 'שלמן'.

אמר ליה ]רב נחמן בר יצחק[: שלום אתה, ושלמה משנתך, ששמת שלום בין התלמידים.

כל הדעות סוברות: שבליל הסדר מניח מצה פרוסה תחת מצה שלימה ובוצע
אמר רב פפא: הכל מודים בפסח ]כשמברך על המצה בליל הסדר[, שמניח פרוסה בתוך 

- מתחת השלמה, ובוצע.

מאי טעמא?

'לחם עוני' כתיב, ודרכו של עני בפרוסה, לפיכך צריך שיראה כבוצע מן הפרוסה.
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רבי אבא: בשבת צריך לברך ולבצוע על שתי ככרות
אמר רבי אבא: ובשבת, חייב אדם לבצוע על שתי ככרות.

מאי טעמא?

'לחם משנה' כתיב.

רב אשי: רב כהנא היה אוחז ]בשבת[ שתי ככרות בשעת הברכה, והיה בוצע ככר אחד
אמר רב אשי: חזינא ליה לרב ]ראיתי את רב[ כהנא, דנקיט תרתי ]שבשעת ברכת המוציא 

אחז שתי ככרות בידו[, ובצע חדא ]ולאחר הברכה בצע פרוסה לאכול מככר אחד[.

בציעת פרוסה גדולה בשבת לכל הסעודה
רבי זירא, הוה בצע אכולא שירותא ]היה בוצע פרוסה גדולה שהיתה מספיקה לו לכל 
הסעודה, ולכבוד שבת היה עושה כן שנראה בזה כמחבב סעודת שבת להתחזק ולאכול 

הרבה[.

אמר ליה רבינא לרב אשי: והא קא מתחזי כרעבתנותא ]והרי זה נראה כרעבתנות[?

אמר ]ליה[ רב אשי: כיון דכל יומא לא קעביד הכי ]כיון שכל יום לא עושה כך[, והאידנא 
קא עביד ]ורק היום עושה כך[, לא מתחזי כרעבתנותא ]ניכר שעושה זאת לכבוד שבת, 

ואין זה נראה כרעבתנות[.

הנהגת רב אמי ורב אסי לברך על לחם שיערבו עליו
]לחם  דערובא  ריפתא  להם[  הזדמן  ]כאשר  להו  מתרמי  הוה  כי  אסי,  ורב  אמי  רב 
שהשתמשו בו בערב שבת ל'ערובי חצירות'[ מברכין עליה ]היו מברכים עליו בסעודת 

שבת[ 'המוציא לחם מן הארץ’.

אמרי, הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא, נעביד ביה מצוה אחריתי ]הואיל ונעשה בו מצוה 
אחת, נעשה בו מצוה אחרת[.

�
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ברכות דף מ יום רביעי י"ז שבט תש"פ 

דעה א: הפסיק בדיבור בין ברכת המוציא לאכילת הלחם ואמר לחבירו 'קח מפרוסת הברכה', אינו 
הפסק. אבל אם אמר 'הבא מלח', הוא הפסק

אמר רב: אם לאחר שבירך 'המוציא', לפני שטעם מהלחם, הושיט מהלחם לאדם שאצלו, 
ואמר לו טול ברוך, טול ברוך ]טול מפרוסת הברכה[, אף שהפסיק בדיבור בין הברכה 

לאכילה, אינו צריך לחזור ולברך, ששיחה זו, צורך הברכה היא, ואינה הפסק.

אבל, אם אמר 'הבא מלח', 'הבא לפתן', צריך לחזור ולברך, שדיבורים אלו הם 'הפסק' 
בין הברכה לאכילה.

דעה ב: גם אם אמר 'הבא מלח', אינו הפסק. אבל אם אמר 'גביל לתורי', הוא הפסק
ורבי יוחנן אמר, אפילו אם הפסיק לאחר הברכה ואמר 'הביאו מלח', 'הביאו לפתן', נמי 
אינו צריך לברך, שגם דיבורים אלו הם צורך ברכה, שתהא 'פרוסה של ברכה' ]הפרוסה 

שאוכל לאחר ברכתו[ נאכלת בטעם, ]עם מלח או לפתן, והוא מכבוד הברכה[.

אבל, אם אמר 'גביל לתורי', 'גביל לתורי' ]תערבב את המורסן )פסולת גרעיני החיטה( 
במים, לצורך מאכל השוורים[, צריך לברך.

דעה ג: גם אם אמר 'גביל לתורי' אינו הפסק
ורב ששת אמר: אפילו אם הפסיק ואמר 'גביל לתורי', נמי אינו צריך לברך, מפני שהוא 
צורך אכילה, דאמר רב יהודה אמר רב, אסור לאדם שיאכל, קודם שיתן מאכל לבהמתו, 

שנאמר 'ונתתי עשב בשדך לבהמתך', והדר ]ואחר כך נאמר[ 'ואכלת ושבעת'.

· · ·
מאמר א' של רבא בר שמואל משום רבי חייא: הכנת מלח או לפתן לפני שמברך

אמר רבא בר שמואל, משום רבי חייא: אין הבוצע רשאי לבצוע, עד שיביאו מלח או לפתן, 
לפני כל אחד ואחד מהמסובים, כדי שיוכלו לתבל במלח או בליפתן את הפרוסה שהם 

אוכלים לאחר הברכה.

רבא בר שמואל אקלע לבי ריש גלותא, אפיקו ליה ריפתא ]הוציאו לו לחם[, ובצע להדיא 
]ובצע מיד, ולא המתין למלח ולפתן[.

עד  לבצוע  רשאי  שאין  שאמר  ממה  חזר  כבודו  ]וכי  מר משמעתיה  הדר  ליה:  אמרו 
שיביאו מלח[?

אמר להו רבא בר שמואל: לית דין צריך בשש ]אין לחם זה צריך עכוב[, כלומר פת 
נקיה היא זו )מקמח נקי בלא פסולת החיטה(, ואינה צריכה מלח או לפתן.

מאמר ב של רבא בר שמואל משום רבי חייא: כיצד יוצאים כל ה'מי רגלים' מהגוף
ואמר רבא בר שמואל משום רבי חייא: אין מי רגלים כלים ]אין יוצא מהגוף כל המי 
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רגלים[ אלא אם נפנה בישיבה, לפי שכשנפנה בעמידה, לקראת סיום 'קילוח' המי רגלים, 
הוא חושש שיפלו ניצוצות על רגליו, ומפסיק לפני שמסיים.

אמר רב כהנא: ובעפר תיחוח ]עפר רך ומפורר, ולא אדמה קשה[, אם משתין על עפר 
כזה, אין נצוצות, ]שהמי רגלים נכנסים בעפר, ואינם חוזרים אליו, כמו באדמה קשה[, 
אם  אפילו  מהגוף  כלים  רגלים  המי  ואזי  שמסיים,  לפני  להפסיק  חושש  אינו  וממילא 

משתין בעמידה.

ואי ליכא ]ואם אין[ עפר תיחוח, יעמוד במקום גבוה, וישתין למקום מדרון, שכיון שמשתין 
רגלים  והמי  לפני שמסיים,  צריך להפסיק  ואינו  אליו,  חוזרות  ה'ניצוצות'  אין  למדרון, 

כלים אפילו בעמידה.

מאמר ג של רבא בר שמואל משום רבי חייא: אכילת מלח אחרי האכילה, ושתיית מים אחרי השתיה
ואמר רבא בר שמואל, משמיה דרבי חייא: אחר כל אכילתך, אכול מלח. ואחר כל שתייתך, 

שתה מים, ואי ]ואם תנהג כך, אין[ אתה נזוק.

כל שתייתך  ואחר  מלח,  אכול  אכילתך  כל  אחר  הכי,  נמי  תניא  זה:[  כמאמר  ]ברייתא 
שתה מים, ואי אתה נזוק.

תניא אידך, אכל כל מאכל, ולא אכל  ]ברייתא נוספת על אכילת מלח ושתיית מים[ 
מפני  ידאג  ובלילה,  הפה.  ריח  מן  ידאג  ביום,  מים.  שתה  ולא  משקין,  כל  שתה  או  מלח. 

אסכרה ]מחלה בגרון שיכולה לגרום ל'חנק'[.

· · ·
שתיית הרבה מים אחרי האכילה

תנו רבנן, המקפה אכילתו במים ]השותה הרבה מים אחר אכילתו, עד שאכילתו צפה 
במעיים מרוב מים ששתה[, אינו בא לידי חולי מעים.

וכמה מים ישתה?

אמר רב חסדא: קיתון ]כד של מים[ לפת.

תועלת אכילת עדשים אחת לשלשים יום
אמר רב מרי, אמר רבי יוחנן: הרגיל בעדשים אחת לשלשים יום, מונע אסכרה מתוך ביתו, 

שמחלת אסכרה נגרמת מעצירות, והעדשים משלשלים.

אבל כל יומא לא ]אבל לא יאכל כל יום עדשים[.

מאי טעמא?

משום דקשה לריח הפה ]שאכילת עדשים כל יום יכולה לגרום לריח מהפה[.

תועלת אכילת חרדל אחת לשלשים יום
ואמר רב מרי, אמר רבי יוחנן: הרגיל בחרדל אחת לשלשים יום, מונע חלאים מתוך ביתו.

אבל כל יומא לא ]אבל לא יאכל חרדל כל יום[.
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מאי טעמא?

משום דקשה לחולשא דלבא ]שאכילת חרדל כל יום יכולה לגרום לחולשת הלב[.

תועלת אכילת דגים קטנים
אמר רב חייא בר אשי, אמר רב: הרגיל בדגים קטנים, אינו בא לידי חולי מעים.

ולא עוד, אלא שדגים קטנים, מפרין ומרבין, ומברין כל גופו של אדם.

תועלת אכילת קצח
אמר רבי חמא ברבי חנינא: הרגיל בקצח ]סוג זרעים[ אינו בא לידי כאב לב.

]שאלה מברייתא שמבואר בה שה'קצח' מזיק[
מיתיבי, רבן שמעון בן גמליאל אומר: 'קצח' אחד מששים סמני המות הוא. והישן למזרח 
]הרוח  מערבית  שרוח  מפני  מכך,  למות  שיכול  בראשו,  דמו  קצח,  של  ערימה   - גרנו 
הנושבת מכיוון מערב - למזרח )ששם הוא ישן([, רוח לחה היא, ומכנסת את ריח הקצח 

בתוך גופו. וכיצד אומר רבי חמא שה'קצח' מועיל.

]תשובה, ריח הקצח מזיק, וטעמו מועיל[
עונה הגמרא: לא קשיא. הא - מה שנאמר שהקצח מזיק, מדובר בריחו. הא – מה שנאמר 

שהקצח מועיל, מדובר בטעמו.

]ראיה לתשובה זו[
אימיה דרבי ירמיה ]אמו של רבי ירמיה[, אפיא ליה ריפתא ]היתה אופה לו לחם[, ומדבקא 
ליה ]והיתה מדביקה 'קצח' בלחם, עד שטעמו נקלט בלחם[, ומקלפא ליה ]ולאחר מכן 

היתה מקלפת את ה'קצח' מהלחם, כדי שלא ינזק מריחו[.

· · ·
'בורא  יהודה אומר:  רבי  פרי האדמה'.  'בורא  אומר,  הוא  הירקות  ועל  שנינו במשנה: 

מיני דשאים'.

הכרעת ההלכה בנוסח ברכת הירקות
אמר רבי זירא, ואיתימא ]ויש אומרים[ רבי חיננא בר פפא: אין הלכה כרבי יהודה.

טעמו של רבי יהודה שמברכים על הירקות בורא מיני דשאים
ואמר רבי זירא, ואיתימא ]ויש אומרים[ רבי חיננא בר פפא: מאי טעמא דרבי יהודה שיש 
נוסח שונה למיני פרי האדמה, ]שעל הירקות מברכים 'בורא מיני דשאים'. ועל זרעים 

'בורא מיני זרעים'[.

אמר קרא, 'ברוך ה' יום יום', ואי אפשר לפרש שכונת הפסוק לומר שמברכים את 
ובלילה אין  ביום מברכין אותו ]את ה'[,  וכי רק  ה' ביום, שהרי על פירוש זה קשה: 

מברכין אותו.
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אלא צריך לפרש שהפסוק בא לומר לך, כל יום ויום תן לו מעין ברכותיו, ]שתברך את 
ה' בכל יום בברכה המיוחדת לאותו 'יום', בשבת - ברכה על שבת, וביום טוב - ברכה 

על יום טוב[.

ומפסוק זה למד רבי יהודה הכא נמי ]כאן גם לענין ברכות[, כל מין ומין תן לו מעין 
ברכותיו, שעל כל מין ומין צריך לברך ברכה מיוחדת.

מאמר נוסף של רבי זירא ואיתימא רבי חנינא בר פפא
ואמר רבי זירא, ואיתימא רבי חיננא בר פפא: בא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא, 

מדת בשר ודם.

מדת בשר ודם, כלי ריקן, מחזיק מה שנותנים בתוכו. כלי מלא, אינו מחזיק מה שתוסיף 
עליו.

אבל מדת הקדוש ברוך הוא אינו כן, אדם מלא, מחזיק. אדם ריקן, אינו מחזיק. שנאמר 
'ויאמר אם שמוע תשמע', 'אם שמוע' ]פעם אחת[, 'תשמע' ]סופך שתטה אזן פעם אחרת[, 

ואם לאו, לא תשמע.

]ביאור נוסף בפסוק זה:[ דבר אחר, 'אם שמוע' בישן ]ששנית ושלשת מה ששמעת בשנה 
'ואם  'תשמע' בחדש ]תתחכם בו להבין דברים חדשים מתוך דברים ישנים[.  שעברה[, 
יפנה לבבך' ]להתייאש על מה שלמדת כבר מלחזור עליו[, שוב 'לא תשמע' ]משתפנה 

לבבך לבטלה, שוב אין משמיעין אותך[.

· · ·

משנה

טעה ובירך ברכה של מין אחר
]בירך 'אדמה' במקום 'העץ':[ בירך על פירות האילן 'בורא פרי האדמה', יצא.

]בירך 'העץ' במקום אדמה':[ ועל פירות הארץ 'בורא פרי העץ', לא יצא.

]טעה ובירך 'שהכל':[ ועל כולם, אם אמר 'שהכל נהיה בדברו', יצא.

גמרא

בירור: מי הוא התנא הסובר שעיקר צמיחת ה'אילן' הוא מה'אדמה'
במשנתינו מבואר שהמברך 'אדמה' על פרי העץ, יצא ידי חובתו. וטעם הדין, מפני 

שעיקר ה'אילן' הוא ה'אדמה' שממנה גדל האילן.

]מי הוא התנא הסובר שעיקר כל  מאן תנא דעיקר אילן ארעא היא  הגמרא מבררת: 
הפירות היא הארץ, שהכל גדל ממנה[.
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זו היא דעת רבי יהודה שסובר שאדם יכול לומר את נוסח ההודאה שאומרים בהבאת  ביאור: 
בכורים אף אם נקצץ לו האילן שממנו הביא את הבכורים, כיון שאדמתו קיימת, ]וה'אדמה' היא 

העיקר שממנה הפירות גדלים[

אמר רב נחמן בר יצחק: רבי יהודה היא, שסובר כן לגבי בכורים, כמבואר במשנה להלן.

]מחלוקת תנא קמא ורבי יהודה אם אומר 'מקרא בכורים' כשהאילן אינו קיים והאדמה קיימת[

לו שדה  ]אדם שיש  יבש המעין  דתנן:  ה'עיקר':[  לא  היא  ]דעת תנא קמא שהאדמה 
שהגשם אינו מספיק לה, אלא תמיד צריך להשקותה, והיה לו מעין שמשקה את השדה, 
ולאחר שקצר את הבכורים מהשדה, יבש המעין[, ונקצץ האילן ]או, שלאחר שקטף פירות 

בכורים מאילנו, נקצץ האילן[,

מביא ]בכורים[, ואינו קורא ]אינו אומר את הנוסח שאומרים בהבאת בכורים 'הבאתי 
וכו' מן האדמה אשר נתת לי'[, שכיון שיבש המעין או נקצץ האילן, הרי זה נחשב שבטלה 

'אדמתו', ששדהו כבר לא מצמיחה, ואילנו לא קיים.

מביא  זה  ואומר: גם אדם  רבי יהודה חולק  יהודה שהאדמה היא העיקר:[  ]דעת רבי 
בכורים וקורא את הנוסח שאומרים כשמביאים בכורים, כיון שאדמתו קיימת, וה'אדמה' 

היא העיקר שממנה הפירות גדלים.

· · ·
שנינו במשנה: בירך על פירות הארץ וכו' ]'בורא פרי העץ', לא יצא[.

שאלה: מה החידוש שהמברך על פרי הארץ 'בורא פרי העץ' לא יצא ידי חובה

שואלת הגמרא: פשיטא?

תשובה: החידוש הוא, אף לדעה ש'חיטה' היא מין 'אילן', מכל מקום אינה נפטרת בברכת 'העץ'

פרי  בירך על  לומר שאם  נצרכה המשנה  יצחק: לא  נחמן בר  אמר רב  עונה הגמרא: 
האדמה 'העץ' אינו יוצא ידי חובה, אלא לרבי יהודה דאמר 'חטה' מין אילן היא, שהתנאים 
'חטה', הרי ש'חטה'  'עץ הדעת', ולדעת רבי יהודה ה'אילן' היה  נחלקו איזה אילן היה 
'חיטה'[,  ]כולל  האדמה  פירות  על  בירך  שאם  המשנה  השמיעה  זה  ועל  'עץ',  נקראת 

'העץ', אינו יוצא ידי חובה.

]מחלוקת התנאים איזה אילן היה 'עץ הדעת'[

]דעה א', גפן:[ דתניא אילן שאכל ממנו אדם הראשון, רבי מאיר אומר: גפן היה, שאין 
וישכר', הלכך  היין  מן  'וישת  נח  יין, שנאמר אצל  יללה על האדם אלא  לך דבר שמביא 
מסתבר שעץ זה שמביא יללה, הוא גם זה שהביא את המיתה לעולם, וכמבואר בפרשת 

בראשית שלאחר חטא עץ הדעת נקנסה מיתה על העולם.

]דעה ב', תאנה:[ רבי נחמיה אומר: תאנה היתה, שבדבר שנתקלקלו, בו נתקנו, שנאמר 
לאחר חטא עץ הדעת 'וידעו כי עירמם הם ויתפרו עלה תאנה'.
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]דעה ג', חטה:[ רבי יהודה אומר: חטה היתה, שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא, עד 
שיטעום טעם דגן, והרי העץ נקרא 'עץ הדעת'.

המשך ביאור התשובה, ומדוע באמת אין ה'חיטה' נפטרת בברכת ה'עץ'
הואיל ואמר רבי יהודה חטה מין  ]היית מעלה על דעתך ואומר[  סלקא דעתך אמינא 

אילן היא, ליברך עליה בורא פרי העץ.

'בורא פרי העץ',  ]היכן מברכים[  היכא מברכינן  ]לזאת השמיעה המשנה[  קמשמע לן 
היכא דכי שקלת ליה לפירי איתיה לגווזא והדר מפיק ]במקום שאם תקח את הפרי, נשאר 

הענף של העץ, ואחר כך מוציא פירות אחרים[.

]עמוד ב:[ אבל היכא דכי שקלת ליה לפירי ליתיה לגווזא דהדר מפיק ]אבל במקום שאם 

תיקח את הפירות לא נשאר הענף שחוזר ומוציא פירות[ לא מברכינן עליה 'בורא פרי 
העץ', אלא 'בורא פרי האדמה'. 

· · ·
שנינו במשנה ועל כולן אם אמר שהכל וכו' ]נהיה בדברו, יצא[.

טעה ובירך 'שהכל' על פת ויין
והיין  חשיבותו,  מפני  שהפת  היין,  ומן  הפת  מן  חוץ  אמר:  הונא  רב  אתמר,  א:[  ]דעה 
מפני מעלתו ]שמברכים עליו בקדוש, בהבדלה ובברכת חתנים[, צריך לברך עליהם את 

הברכה המיוחדת להם, ואם בירך עליהם 'שהכל', לא יצא ידי חובתו.

]דעה ב:[ ורבי יוחנן אמר: אפילו פת ויין, אם בירך עליהם 'שהכל', יצא ידי חובה.

]הצעה: תליית מחלוקת רב הונא ורבי יוחנן בדין 'שהכל' על פת ויין, במחלוקת תנאים במי שבירך 
על לחם 'כמה נאה פת זו ברוך המקום שבראה'[

ויין, היא מחלוקת תנאים,  זו אם 'שהכל' פוטרת פת  נימא כתנאי, ]נאמר שמחלוקת 
שנחלקו אם המשנה את 'מטבע הברכה' יוצא ידי חובת הברכה, כמבואר בברייתא דלהלן[:

]דעת רבי מאיר:[ ראה פת, ואמר: 'כמה נאה פת זו, ברוך המקום שבראה', יצא ידי חובת 
הברכה.

חובת  ידי  יצא  שבראה',  המקום  ברוך  זו,  תאנה  נאה  'כמה  ואמר:  תאנה,  ראה  אם  וכן 
ברכה. דברי רבי מאיר.

יצא  יוסי אומר: כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות, לא  רבי  יוסי:[  ]דעת רבי 
ידי חובתו.

]ביאור הצעת תליית מחלוקת האמוראים בדין 'שהכל' על פת ויין, במחלוקת התנאים 
ב'משנה ממטבע':[ נימא רב הונא דאמר שאם בירך שהכל על פת ויין, לא יצא ידי חובה, 

סובר כרבי יוסי שהמשנה ממטבע שטבעו חכמים, לא יצא ידי חובה.

מאיר,  כרבי  סובר  חובה,  ידי  יצא  ויין,  פת  על  שהכל  בירך  שאם  דאמר  יוחנן  ורבי 
שהמשנה ממטבע שטבעו חכמים, יצא ידי חובה.
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]דחיית ההצעה: לרב הונא המברך 'שהכל' על לחם לא יצא, מפני שלא הזכיר בברכה 'לחם'. ואין 
זה שייך למחלוקת התנאים ששם הזכיר בברכה 'לחם'[

אמר לך רב הונא, אנא דאמרי ]אני שאומר שהמברך שהכל על פת ויין לא יצא ידי 
חובה[ אינה בדוקא כרבי יוסי שהמשנה ממטבע ברכות לא יצא, אלא שיטתי היא אפילו 
על  'שהכל'  מי שאומר  יצא, מכל מקום  ברכות  הסובר שהמשנה ממטבע  לרבי מאיר, 

לחם לא יצא,

שעד כאן לא קאמר רבי מאיר התם ]שם, לגבי משנה ממטבע הברכה, שיצא ידי חובה[, 
אלא, היכא דקא מדכר שמיה דפת ]במקום שמזכיר בברכה שם 'פת'[, אבל היכא דלא קא 
מדכר שמיה דפת ]אבל כאשר אומר 'שהכל' ואינו מזכיר שם 'פת' בברכתו[, אפילו רבי 

מאיר מודה שאינו יוצא ידי חובה.

]המשך דחיית ההצעה: לרב יוחנן המברך 'שהכל' על לחם יצא, מפני שאמר נוסח ברכה שתיקנו 
חז"ל. ואין זה שייך למחלוקת התנאים ששם לא אמר נוסח ברכה שתיקנו חז"ל[

ורבי יוחנן אמר לך, אנא דאמרי ]אני שאומר שהמברך שהכל על פת ויין יצא ידי חובה[, 
אינה בדוקא כרבי מאיר שהמשנה ממטבע ברכות יצא, אלא שיטתי היא אפילו לרבי יוסי, 
הסובר שהמשנה ממטבע ברכות לא יצא, מכל מקום מי שאומר שהכל על לחם לא יצא,

שעד כאן לא קאמר רבי יוסי התם ]שם, לגבי המשנה ממטבע הברכה, שלא יצא ידי 
אלא משום דקאמר ברכה דלא תקינו רבנן, אבל אמר שהכל נהיה בדברו דתקינו  חובה[, 

רבנן ]שהיא נוסח ברכה שתיקנו חכמים[, אפילו רבי יוסי מודה שיוצא ידי חובה.

· · ·

דעת רב: בירך 'בריך רחמנא' על הפת, יצא ידי חובת ברכת המזון
בנימין רעיא ]בנימין הרועה[ כרך ריפתא ]אכל לחם[ ואמר לאחר האכילה: 'בריך מריה 

דהאי פיתא' ]ברוך האדון של לחם זה[.

אמר רב: יצא ידי חובת ברכת המזון.

שאלה א': כיצד יצא ידי חובה, והרי לא הזכיר בברכה את 'השם'
שואלת הגמרא: כיצד אומר רב שיצא ידי חובה בנוסח זה, והאמר רב ]והרי רב עצמו 
אמר[, כל ברכה שאין בה הזכרת השם אינה ברכה, ובנוסח זה הרי לא הזכיר את 'השם'.

תשובה: מדובר שהזכיר בברכה את 'השם'
]ברוך  רחמנא  בריך  ]שאמר[  דאמר  באופן  הוא  שיצא,  אמר  שרב  מה  הגמרא:  עונה 

'הרחמן', שהוא כינוי ל'השם'[ מריה דהאי פיתא ]האדון של לחם זה[.

שאלה ב': כיצד ידי חובת ברכת המזון, והרי לא אמר ג' ברכות
מבררת הגמרא: והא ]והרי לברכת המזון[ בעינן ]צריך לברך[ שלש ברכות, וכיצד אמר 

רב שיצא ידי חובת ברכת המזון?
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ידי  ולא  חובת ברכה ראשונה של ברכת המזון,  ידי  יצא המברך  זה  רב אמר שבנוסח  תשובה: 
חובת ג' ברכות

מבארת הגמרא: מאי יצא דקאמר רב נמי ]גם מה שרב אמר שיצא ידי חובה, לא היה 
כונתו אלא[ שיצא ידי ברכה ראשונה של ברכת המזון, שהיא ברכת 'הזן את העולם'.

שאלה ג': מה החידוש בדברי רב, והרי כבר למדנו שאפשר לברך ברכת המזון בכל לשון
שואלת הגמרא: אם מדובר כשאמר בנוסח 'בריך רחמנא' גם 'הזכרת השם', ולא יצא 
]מה השמיע לנו רב  לן  מאי קמשמע  ידי חובת ברכה ראשונה של ברכת המזון,  אלא 
בדין זה, ומה חידוש יש בו[, ואם תאמר שהחידוש הוא שיוצא ידי חובת ברכה אף על 
גב דאמרה בלשון חול, שנוסח 'בריך רחמנא' הוא בארמית, ואעפ"כ יוצא ידי חובה, והרי 

כבר תנינא ]שנינו דין זה[,

]המשנה שמבואר בה שיוצא ידי חובת ברכה בכל לשון:[ שהרי המשנה אומרת, ואלו 
נאמרים בכל לשון: פרשת סוטה ]הנוסח שהכהן אומר כאשר משביע את הסוטה[, וידוי 
מעשר ]שבשנה הרביעית ובשנה השביעית צריך לומר 'וידוי מעשר' לאחר שקיים את 
לעני[,  או  לכהן  נתנם  שלא  מעשרות  ברשותו  השאיר  שלא  מעשרות'  'ביעור  מצוות 

וקריאת שמע, ותפלה, וברכת המזון. וכיון שכבר שנינו זאת במשנה מה חידש רב בזה.

תשובה: רב חידש שיוצא ידי חובה אף אם אומרה בלשון חול בנוסח אחר ממה שחכמים תיקנו 
בלשון הקודש

עונה הגמרא: אצטריך ]דינו של רב נצרך, ואי אפשר ללומדו מהמשנה שאומרת שאפשר 
לברך בכל לשון[, סלקא דעתך אמינא ]שלולי דברי רב היה עולה על הדעת לומר[, הני 
מילי ]שהדברים שנאמרו שאדם יוצא ידי חובה כשמברך בכל לשון, אינו אלא[ דאמרה 
בלשון חול כי היכי דתקינו רבנן בלשון קדש ]שאומר את נוסח הברכה בלשון חול, כמו 
הנוסח שחכמים תיקנו לומר בלשון הקודש[, אבל לא אמרה בלשון חול כי היכי דתקינו 
לא  אימא  תיקנו[,  שחכמים  בנוסח  ולא  חול  בלשון  אמרה  אם  ]אבל  בלשון קדש  רבנן 

]הייתי אומר שבאופן זה אינו יוצא ידי חובת ברכה[.

קא משמע לן ]לכן השמיע לנו רב שגם בנוסח זה, יוצא ידי חובה[.

· · ·
דעת רב: ברכה שאין בה שם אינה ברכה

גופא, אמר רב: כל ברכה שאין בה הזכרת השם, אינה ברכה.

דעת רב יוחנן: ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה
ורבי יוחנן אמר: כל ברכה שאין בה מלכות, אינה ברכה.

]ראיה לשיטת רב[ אמר אביי: כוותיה דרב מסתברא, דתניא 'לא עברתי ממצותיך ולא 
אתה  ברוך  ]שבירכתי:  עליו  מלהזכיר שמך  'ולא שכחתי'  מלברכך,  עברתי'  'לא  שכחתי', 
ה' אלוקינו אשר קדשנו במצותיו וצונו להפריש תרומה ומעשר[, ואילו מלכות לא קתני 

]אינו אומר שהזכיר גם 'מלך העולם'[, הרי שנוסח זה אינו מעכב בברכה.
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'ולא  במשנה[  ]תגרוס  תני  לך  אומר  יוחנן,  ורבי  הראיה[  את  דוחה  יוחנן  רבי  ]כיצד 
שאמר  ומלכות,  שם  עם  ברכה  שבירך  ]שאומר  עליו,  ומלכותך  מלהזכיר שמך  שכחתי' 
'ברוך אשר ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להפריש תרומה ומעשר[.

משנה

ברכת דבר שאין גידולו מן הארץ
ועל דבר שאין גדולו מן הארץ, אומר 'שהכל נהיה בדברו'.

ברכת חומץ ודברים שהם מין קללה
]דעה א':[ על החומץ, ועל הנובלות ]הגמרא תפרש מהו 'נובלות'[, ועל הגובאי ]חגבים 

טהורים[, אומר 'שהכל נהיה בדברו'.

]דעה ב':[ רבי יהודה אומר: כל שהוא מין קללה, אין מברכין עליו, וחומץ, נובלות, וגובאי, 
על ידי קללה הם באין.

היו לפניו מין משבעת המינים ומין אחר על מה מברך
היו לפניו מינין הרבה ]ויש בהם מין משבעת המינים[.

]דעה א':[ רבי יהודה אומר: אם יש ביניהן מין שבעה ]מין משבעת המינים[, עליו הוא 
מברך.

]דעה ב':[ וחכמים אומרים: מברך על איזה מהן שירצה.

גמרא

מאכלים שברכתם שהכל
]בשר ודגים:[ תנו רבנן, על דבר שאין גדולו מן הארץ, כגון בשר בהמות, חיות, ועופות, 

ודגים, אומר 'שהכל נהיה בדברו'.

]חלב וביצים:[ על החלב, ועל הביצים, ועל הגבינה, אומר 'שהכל'.

שהקרים  היין  ועל  שעפשה,  הפת  על  לאכילה:[  ראויים  ועדיין  שהתקלקלו,  ]מאכלים 
]שהחמיץ[, ועל התבשיל שעבר צורתו ]שנשתנה צורתו ונתקלקל[, אומר 'שהכל'.

]מלח ופטריות:[ על המלח, ועל הזמית ]מי מלח[, ועל כמהין ופטריות, אומר 'שהכל'.

שאלה: בברייתא זו משמע שפטריות אינם גידולי קרקע, ולכן אין מברכים עליהם 'אדמה'. ובברייתא 
אחרת מבואר שפטריות הם גידולי קרקע

שואלת הגמרא: למימרא דכמהין ופטריות לאו גדולי קרקע נינהו ]בברייתא זו מבואר 
שכמהין ופטריות אינם גידולי קרקע, ולכן אין מברכים עליהם 'אדמה'[,
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ועל כך קשה, שבברייתא אחרת מבואר שכמהין ופטריות הם 'גדולי קרקע',

]תחילת הברייתא, על הנודר מפירות הארץ:[ והתניא, הנודר מפירות הארץ, אסור בפירות 
הארץ. ומותר בכמהין ופטריות, שאינם נחשבים 'פירות הארץ'.

]המשך הברייתא: על הנודר מ'גידולי קרקע'[ ואם אמר הנודר 'כל גדולי קרקע עלי', 
אסור אף בכמהין ופטריות, כיון שהם בכלל 'גדולי קרקע', והרי זו סותר למבואר בברייתא 

לעיל שברכת הפטריות שהכל ]ולא אדמה, כיון שאינם גידולי קרקע[.

'גידולי קרקע', אלא מפני  'אדמה' אינו מפני שאינם  תשובה: הטעם שאין מברכים על פטריות 
שאינם 'יונקות מהקרקע'

עונה הגמרא: אמר אביי: מירבא רבו מארעא ]לגדול, גדלים הפטריות מלחלוחית הארץ 
)שיש באויר לחות שמקורה בארץ(, ולכן הם נקראים 'גידולי קרקע'.

'בורא פרי האדמה',  אין ברכתם  ואף שמקור חיותם היא מלחות הארץ, מכל מקום 
כיון שמינקי לא ינקי מארעא ]שאינם יונקים לחות זו מהארץ, אלא מהאויר, ואין להם 

שורשים בארץ, אלא הם גדלים על כלים או על עצים([.

דחיית התשובה: בברייתא כתוב שהפטריות אינם גידולי קרקע

כתוב  ולא  קתני,  הארץ'  מן  גדולו  דבר שאין  'על  ]והרי[  והא  הגמרא:  כך  על  שואלת 
בברייתא 'על דבר שאין יונק מהארץ', הרי משמע שהפטריות אינם גדלות מחיות הארץ.

דחיית הדחייה: יש לגרוס במשנה שהפטריות אינם יונקות מהקרקע אבל הם גודלות מהקרקע

עונה הגמרא: תני ]אכן, כך יש לשנות בגירסת המשנה[ 'על דבר שאין יונק מן הארץ'. 

· · ·
שנינו במשנה: ועל הנובלות ]אומר 'שהכל נהיה בדברו'[.

מבררת הגמרא: מאי נובלות?

מחלוקת אמוראים מהו 'נובלות'

רבי זירא ורבי אילעא נחלקו בזה,

חד אמר, בושלי כמרא ]שרופי חמה[, תמרים שהתבשלו יותר מדאי, ונשרפו והתייבשו 
בשמש.

וחד אמר תמרי דזיקא ]תמרים של הרוח[, תמרים שנשרו ברוח מהעץ על הארץ.

שאלה על הדעה הסוברת ש'נובלות' הם 'תמרי דזיקא', אם כך מדוע רבי יהודה קורא ל'נובלות' 
מין קללה

תנן, רבי יהודה אומר, כל שהוא מין קללה, אין מברכין עליו.

שואלת הגמרא: בשלמא למאן דאמר בושלי כמרא ]לדעת הסובר ש'נובלות' הם תמרים 
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שנשרפו מהשמש[, מבוארים דברי רבי יהודה, היינו דקרי ליה - שזהו שקורא לנובלות 
'מין קללה', שתמרים אלו אינם טובים ואינם ראויים כל כך לאכילה.

אלא למאן דאמר ]ש'נובלות' הם[ תמרי דזיקא, קשה מאי מין קללה, הלא תמרים שנפלו 
ברוח אינם מין קללה?

תשובה: המשנה אמרה 'מין קללה' על חומץ וגובאי ולא על נובלות
עונה הגמרא: מה שרבי יהודה אומר 'כל שהוא מין קללה אין מברכים עליו', לא אמר 
קמא, שהם[  תנא  בדברי  המוזכרים  הדברים  ]על שאר  אשארא  אלא  נובלות,  על  זאת 

חומץ וגובאי. אבל נובלות אינם מין קללה, וגם לרבי יהודה ברכתם 'העץ'.

· · ·
נוסח ב. שאלה: במשנה משמע ש'נובלות' הם מין קללה, ותמרים שנפלו ברוח אינם מין קללה

]שואלת הגמרא, )השאלה היא כמו בנוסח הראשון(:[ איכא דאמרי, בשלמא למאן דאמר 
'בושלי כמרא' היינו דמברכינן עלייהו ]מבואר הטעם שמברכים על נובלות, לדעת רבי 

יהודה[ שהכל, כיון שהם מין קללה.

אלא למאן דאמר שנובלות הם תמרי דזיקא, מדוע אמר רבי יהודה שמברכים עליהם 
שהכל, והלא 'בורא פרי העץ' מבעי ליה לברוכי ]היה לו לברך[, שהרי תמרי דזיקי אינם 

מין קללה.

נוסח ב. תשובה: כולם מודים שה'נובלות' המוזכרים במשנתינו הם בושלי כמרא ]והם מין קללה[, 
והמחלוקת היא ב'נובלות תמרה' המוזכרים במשנה בדמאי

]עונה הגמרא:[ אלא בנובלות סתמא, כולי עלמא לא פליגי ד'בושלי כמרא' נינהו, ולכן 
במשנה שלנו שהמדובר הוא על 'נובלות', לדעת כולם, הכונה לתמרים שנשרפו בשמש, 

ולכן אומר עליהם רבי יהודה שהם מין קללה, וברכתם שהכל.

כי פליגי ]ומה שנחלקו האמוראים, אין זה אלא[ ב'נובלות תמרה', שמוזכרים במשנה 
במסכת דמאי, האם זה בושלי כמרא או תמרא דזיקא, כדלהלן.

המשנה בדמאי שבה מוזכרים 'נובלות תמרה' בין סוגי פירות שגדלים מעצמם בשדות הפקר, והם 
מצויים לרוב, ולכן גם 'עם הארץ' מעשר אותם, ואין בהם דין 'דמאי' שחזקתם מעושרים

דתנן, הקלין שבדמאי ]פירות שהקלו בהם חכמים שאם קונה אותם מעם הארץ אין 
ואין עם הארץ  פירות שאינם חשובים,  סוגי  והם  'דמאי'[,  דין  ואין בהם  צריך לעשרן, 

חס עליהם מלעשרם.

השיתין, והרימין, והעוזרדין, בנות שוח, ובנות שקמה, וגופנין, ונצפה, ונובלות תמרה,

]ביאור שמות הפירות המוזכרים במשנה, ובסופם מובאת המחלוקת מה זה 'נובלות תמרה':[
'שיתין', אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן: הוא מין תאנים.

'רימין', הוא מין פרי הנקרא 'כנדי'.
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ה'עוזרדין', הוא מין פרי הנקרא 'טולשי'.

'בנות שוח', אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן: תאיני חיורתא ]תאנים לבנות[.

'בנות שקמה', אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן: הוא מין הנקרא 'דובלי' ]מין פרי[.

'גופנין', הם שילהי גופני ]ענבים הגדלים בסוף הקיץ[.

נצפה, הוא פרי הנקרא פרחה ]פרי הצלף[.

'נובלות תמרה', רבי אילעא ורבי זירא. חד אמר, בושלי כמרא. וחד אמר, תמרי דזיקא.

שאלה: לפי מי שאומר ש'נובלות תמרה' הם תמרים שנפלו ברוח, כיצד יש בהם בכלל דין מעשרות, 
הרי הם הפקר

'בושלי  הם[  תמרה  שנובלות  שאומר  מי  ]לפי  דאמר  למאן  בשלמא  הגמרא:  שואלת 
כמרא', היינו דקתני ]מבואר מה שכתוב בהם[ הקלין שבדמאי, ספיקן הוא דפטור ]שרק 
בספק אם עישרו אותם הם פטורים ואין בהם דין דמאי[, הא ודאן ]אבל אם בודאי לא 

עישרו אותם[ חייב לעשרם, שהרי אינם פירות הפקר.

דזיקא, מדוע המשנה  תמרי  הם[  מי שאומר שנובלות תמרה  ]לפי  אלא למאן דאמר 
צריך  מעושרים  לא  ודאי  הם  ]אם  חייב  ודאן  אבל  בהם,  אין  דמאי  דין  שרק  אומרת 
לעשרם[, והרי הפקרא נינהו ]הם פירות הפקר, שאם הם נושרים ברוח והם נמצאים על 

הארץ, הרי הם פירות הפקר[, והפקר פטור ממעשר.

תשובה: גם בהפקר יש חיוב מעשרות, אם עשה מהם 'גורן'
עונה הגמרא: הכא במאי עסקינן, ]מה שבמשנה מבואר שאם הם בודאי לא מעושרים, 
צריך לעשר אותם, מדובר[ שעשאן גורן ]שמי שליקט את התמרים האלו מהארץ, עשה 
מהם ערימה[, ומי שעושה 'גורן' אפילו מפירות הפקר חייב לעשר אותם מדרבנן, מפני, 

שמי שרואה זאת חושב שתבואת קרקעו היא.

]מקור הדין שצריך לעשר פירות הפקר שעשה מהם גורן:[ דאמר רבי יצחק, אמר רבי 
יוחנן, משום רבי אליעזר בן יעקב: הלקט והשכחה והפאה, אף על פי שהם הפקר ]שכל 
העניים יכולים לקחתם[ ופטורים ממעשרות, מכל מקום באופן שעשאן העני שלקטם 

גורן, הוקבעו למעשר, וחייב לעשרם מדרבנן.

איכא דאמרי

�
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ברכות דף מא. יום חמישי י"ח שבט תש"פ 

הגמרא הביאה נוסח שהנובלות המוזכרים במשנתינו לפי כל הדעות, הם תמרים 
בדמאי,  במשנה  המוזכרים  תמרה'  ב'נובלות  היא  והמחלוקת  מהשמש,  שנשרפו 
האם הם תמרים שנפלו ברוח, או תמרים שנשרפו בשמש, ועל כך הביאה הגמרא 

שאלה ותשובה.

להלן מביאה הגמרא 'איכא דאמרי ]יש אומרים[, שעל נוסח זה שאלו שאלה אחרת: 
תמרי  הם  בדמאי[  במשנה  המוזכרים  שנובלות  שאומר  מי  ]לפי  דאמר  למאן  בשלמא 
דזיקא ]תמרים שנשרו ברוח[, היינו דהכא קרי לה ]מבואר הטעם שבמשנתינו קוראים 
להם[ 'נובלות' סתמא, והתם ]ושם במשנה בדמאי[ קרי לה תמרה ]קוראים להם 'נובלות 
תמרה'[, כי שני המשניות מדברים על שני דברים שונים, כי הרי הנובלות המוזכרים 

במשנתינו לדעת כולם הם תמרים שנשרפו מהשמש.

אלא למאן דאמר ]אבל לפי מי שאומר שהתמרים המוזכרים במשנה בדמאי, הם[ גם 
בושלי כמרא ]תמרים שנשרפו בשמש[, אם כך קשה, הרי הנובלות המוזכרים במשנתינו 
לדעת כולם, הם תמרים שנשרפו מהשמש, ואם כך ניתני אידי ואידי 'נובלות תמרה', או 
'נובלות  או  וגם במשנה בדמאי  גם במשנה שלנו  ובזה,  בזה  ]שיהיה כתוב  ואידי  אידי 
'נובלות' סתמא, ומדוע לאותו דבר קוראים במשנה בדמאי 'נובלות תמרה'  תמרה' או[ 

ובמשנה שלנו 'נובלות'.

על קושיא זו הגמרא לא מתרצת תירוץ, ומסיימת ואומרת: קשיא – אכן, דבר זה קשה.

· · ·
שנינו במשנה היו לפניו מינין הרבה כו' ]רבי יהודה אומר: אם יש ביניהן מין שבעה, 

עליו הוא מברך. וחכמים אומרים: מברך על איזה מהן שירצה[.

המחלוקת היא על מה לברך, כשיש לפניו שני דברים שברכתם שווה, ]ונמצא שמברך על אחד 
והשני נפטר בברכה[

אמר עולא: מחלוקת רבי יהודה וחכמים על מה לברך, היא בשני דברים שברכותיהן 
את  לפטור  ובא  העץ',  פרי  'בורא  שניהם  שברכת  ותפוחים,  זיתים  כגון  שוות, 
שתיהן בברכה אחת, דרבי יהודה סבר מין שבעה עדיף, ויברך על הזית ויפטור בזה 

את התפוח.

]וזו היא כונת רבנן במשנה  ורבנן סברי, מין חביב עדיף, יברך על מה שחביב עליו, 
'על איזה שירצה'[.

אבל בשני דברים שברכתם אינם שוה ]ונמצא שמברך על כל אחד ואחד[, אין דין קדימה

שאין ברכותיהן שוות, ואין ברכה אחת פוטרתם, אלא צריך לברך  אבל בשני דברים 
על כל אחד ואחד, דברי הכל מברך על זה, וחוזר ומברך על זה, שהרי מברך על כל אחד 

מהם, ואין מעלה ודין להקדים ברכה על מין מסויים.
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קושיא: בדברי עולא מבואר שלשיטת רבנן מברך על מה שחביב עליו קודם, ואם הצנון חביב 
עליו מברך על הצנון ואחר כך מברך על הזית, ובברייתא משמע שכשמברך אדמה על צנון פוטר 

בזה את הזית

]בדברי עולא מבואר שאם הצנון חביב עליו, יברך עליו אדמה, ואחר כך יברך העץ 
על הזית, ואף שאם בירך 'אדמה' על מין 'עץ' יצא ידי חובתו, אין זה אלא כשבירך על 
הזית. אבל כשבירך אדמה על הצנון,  'אדמה', שבדיעבד הברכה חלה על  הזית עצמו 

והברכה חלה על הצנון, לא פטר בזה את הזית[.

ועל כך מקשה הגמרא מברייתא: מיתיבי, היו לפניו צנון וזית, מברך על הצנון ופוטר 
את הזית, הרי שגם כשמברך 'אדמה' על צנון, פטר בזה את הזית.

תשובה: הברייתא מדברת על אופן שהצנון עיקר, והזית טפל, ולכן הוא נפטר בברכת הצנון, אבל 
אם מברך על מין אחד 'אדמה' אין המין השני שברכתו 'העץ' נפטר בברכה זו

הכא במאי עסקינן ]כאן, בבריתא, במה מדובר[ כשהצנון עיקר – שבשבילו התחיל את 
טפל  ונמצא שהזית  הצנון,  חריפות  להפיג את  כדי  אלא  הזית  אכל את  ולא  האכילה, 

לצנון, וכל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר ופוטר את הטפלה.

דחיית התשובה: אם כך כיצד אומרת הברייתא שרבי יהודה חולק על דין זה, והרי רבי יהודה 
אינו חולק על דין עיקר וטפל

כיצד  לצנון,  טפל  שהזית  אופן  על  מדברת  שהברייתא  כך  ]אם  סיפא  אימא  הכי  אי 
תבאר את הסיום של ברייתא זו ששם נאמר:[ רבי יהודה אומר, מברך על הזית, שהזית 
ממין שבעה, וכיצד יתכן שכאשר הזית טפל לצנון מצריך רבי יהודה לברך עליו, לית 
כל שהוא עיקר  יהודה אינו סובר את מה ששנינו[  ]וכי רבי  יהודה הא דתנן  ליה לרבי 

ועמו טפלה, מברך על העיקר, ופוטר את הטפלה.

]ראיה שרבי יהודה לא חולק על דין עיקר וטפל:[ וכי תימא הכי נמי דלית ליה ]ואם 
תאמר שאכן רבי יהודה לא סובר דין זה[, והתניא ]הרי אי אפשר לומר כך, שהרי שנינו 

בברייתא:[ רבי יהודה אומר, אם מחמת צנון בא הזית, מברך על הצנון ופוטר את הזית.

יישוב התשובה: יש חלק שהחסירו בנוסח המשנה, ובנוסח התנאים בשלימות מבואר שרבי יהודה 
וחכמים לא נחלקו בחלק זה של הברייתא, אלא הם נחלקו בדין אחר ]על מה מברך כשיש לפניו 

שני דברים שברכתם שווה[

לעולם בצנון עיקר עסקינן, אכן החלק הראשון של הברייתא עוסק  מבארת הגמרא: 
בדין עיקר וטפל, שהצנון הוא העיקר והוא פוטר את הזית, ודין זה מוסכם, ולא נחלקו 

בזה רבי יהודה וחכמים.

וכי פליגי ]ומה שנחלקו[ רבי יהודה ורבנן בברייתא, במילתא אחריתי פליגי ]בדבר אחר 
הם נחלקו[, וחסורי מחסרא ]ויש חלק שלא כתוב בנוסח המשנה[ והכי קתני ]וכך הוא 

הנוסח המלא של מה ששנו התנאים בענין זה[:
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]הרישא של הברייתא שמוסכמת על כולם. דין עיקר וטפל:[ היו לפניו צנון וזית, מברך 
על הצנון ופוטר את הזית, כיון שהצנון הוא העיקר, והוא פוטר את הזית שהוא טפל.

]המשך הברייתא שמוסכמת על כולם. בשני דברים שאינם עיקר וטפל, ואין ברכותיהם 
שוות, אין דין קדימה:[ במה דברים אמורים, שמברך על הצנון ופוטר את הזית, כשהצנון 
ו'אדמה' על  הזית,  'העץ' על  וצריך לברך  אין הצנון עיקר,  אבל אם  והזית טפל.  עיקר, 
הצנון, דברי הכל מברך על זה, וחוזר ומברך על זה, כיון שזה שתי דברים שאין ברכתם 

שווה, ובזה אין מחלוקת שאין בזה דין קדימה, שהרי מברך על כל אחד מהם.

]סוף הברייתא, שבה נחלקו רבי יהודה וחכמים. על מה מברך בשני דברים שברכותיהם 
שוות )כפי שביאר עולא במחלוקת רבי יהודה וחכמים במשנתינו(:[ ושני מינין בעלמא 
מהם  אחד  על  מברך  והרי  שבעה,  ממין  ]והאחד  שוות  שברכותיהן  ותפוח[  זית  ]כגון 
ופוטר את חבירו, בזה נחלקו התנאים על מה מברך, דעת תנא קמא:[ מברך על איזה 
מהן שירצה, כלומר על המין שחביב עליו. ועל זה חולק רבי יהודה ואומר, מברך על הזית, 

שהזית ממין שבעה.

· · ·

מחלוקת אמוראים בביאור מחלוקת רבי יהודה וחכמים

פליגי בה, רבי אמי ורבי יצחק נפחא, ]הגמרא מביאה אמוראים שנחלקו בביאור מחלוקת 
רבי יהודה וחכמים[.

דעה א', ]כדעת עולא וכמבואר בברייתא שהוזכרה לעיל[ שהמחלוקת היא רק בכשברכותיהם 
שוות, ומברך ברכה אחת, על מה לברך

ורבנן סברי  עדיף,  מין שבעה  יהודה סבר:  דרבי  חד אמר, מחלוקת בשברכותיהן שוות, 
מין חביב עדיף.

אבל בשאין ברכותיהן שוות, דברי הכל מברך על זה, וחוזר ומברך על זה.

דעה ב', המחלוקת היא גם כשאין ברכותיהם שוות

וחד אמר, אף בשאין ברכותיהן שוות, נמי מחלוקת.

בירור: במה נחלקו כשאין ברכותיהם שוות, הרי מברך על שניהם, וכיצד אפשר לבאר שנחלקו 
בזה על מה מברך

ומובן,  ]טוב  למאן דאמר בשברכותיהן שוות מחלוקת, שפיר  בשלמא  הגמרא:  מבררת 
שנחלקו על מה לברך, שהרי כשיש לפניו למשל זית ותפוח, מברך רק על אחד מהם, 

ובזה נחלקו על מה מברך[.

נחלקו,  ]במה  פליגי  במאי  להבין  יש  פליגי,  שוות  ברכותיהן  בשאין  דאמר,  למאן  אלא 
והלא אם לפניו למשל צנון וזית, מברך על כל אחד ברכה בפני עצמה, על זה אדמה, 
ועל זה העץ, ואי אפשר לומר שיברך על אחד ויפטור את חבירו, ואם כן במה נחלקו[.
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ביאור: בשאין ברכותיהם שוות, ומברך על שניהם, המחלוקת היא על מה לברך ראשון

אמר רבי ירמיה: כאשר ברכותיהם אינם שוות, מחלוקת רבי יהודה וחכמים היא את 
איזה מין להקדים לברך עליו תחילה. שלרבי יהודה יש להקדים ולברך על מין שבעה 

ואחר כך לברך על מה שאינו ממין שבעה. ורבנן סוברים שחביב קודם.

רבי יצחק:  ]ויש אומרים[  יוסף, ואיתימא  דאמר רב  ]מקור שיש דין קדימה בברכות:[ 
כל המוקדם בפסוק זה, מוקדם לברכה, שנאמר 'ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ 
זית שמן ודבש'. וכשם שבשבעת המינים עצמם מצאנו שיש דין קדימה, כל שכן שיש 
דין קדימה לדבר שהוא משבעת המינים לפני דבר שאינו משבעת המינים. ]ורבי יהודה 
סובר כדעה זו, וחכמים חולקים על דין זה וסוברים שהקדמת ה'חביב' קודם להקדמת 

השבעת המינים[.

דעה החולקת על דרשת רב יוסף בפסוק 'ארץ חיטה ושעורה'

ופליגא דרבי חנן ]רבי יצחק שדרש מהפסוק 'ארץ חיטה' לדין קדימה בשבעת המינים 
סובר שהפסוק בא לומר את שבח ארץ ישראל, שיש בה פירות החשובים הללו, ומנאן 
כסדר חשיבותם, ומכאן יש ללמוד דין 'קדימה', דעה זו חולקת על רב חנן[, דאמר רבי חנן 
כל הפסוק כולו לשיעורין נאמר ולשיטתו לא בא הכתוב להודיע שבח חשיבות הפירות 
בטעם שלהם, אלא שבחה של ארץ ישראל שיש בה פירות ששיעורי תורה נתלין בהן, 
וכיון דהכי הוא לא הקפיד הכתוב על סדרן, שהרי בענין זה שלומדין מהפירות 'שיעורין' 

כל הפירות שוים.

]מ'חטה', לומדים: שאדם השוהה בבית מנוגע, זמן שלוקח לאכול חצי ככר מקמח חיטה, גם בגדיו 
שלבוש בהם נטמאים[

'חטה', דתנן, הנכנס לבית המנוגע, ]שדינו הוא שאם לא שהה בבית 'שיעור אכילה' הוא 
טמא, וגם הדברים שמחזיק בידיו נטמאים, אך הבגדים שהוא לבוש בהם אינם נטמאים[, 
ולכן אם נכנס וכליו ]ובגדיו[ על כתפיו ]שנושא אותם על כתפיו ולא לבוש בהם כדרך 
מלבוש[, וסנדליו וטבעותיו בידיו ]שאינו לובש את הסנדלים, ואין טבעותיו על האצבעות, 

אלא הוא מחזיק אותם בידיו[, הוא, והן, טמאין מיד.

אבל אם היה לבוש בכליו ]בבגדיו[, וסנדליו ברגליו, וטבעותיו באצבעותיו, הוא טמא מיד, 
והן טהורין ]שכיון שהוא לבוש בהם, אין הבגדים של מי שנכנס לבית המנוגע טמאים, 

כל שלא שוהה בבית 'שיעור אכילה'[.

עד שישהא בכדי אכילת פרס – שאם שוהה בבית שיעור אכילה, גם בגדיו שלבוש בהם 
נטמאים, ושיעור אכילה הוא זמן שלוקח לאכול פרס ]פרוסה, חצי ככר, שהוא מזון סעודה 
אחת[, פת חטין ]חצי ככר של חיטים[ ולא פת שעורין ]ולא חצי ככר של שעורים, שפת 
חטים נאכלת יותר מהר[, מיסב – ושיעור הזמן הוא זמן שלוקח לאכול פת חיטים כאשר 
הוא יושב דרך הסיבה, ]שבהסיבה המאכל נאכל יותר במהירות, שאינו פונה אנה ואנה[, 

ואוכלן בלפתן ]ומשערים זמן אכילת פת זו כשאוכלה יחד עם ליפתן[.
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]מ'שעורה', לומדים: שעורה היא שיעור גודל 'עצם' המטמא בטומאת מת[
'שעורה', דתנן: עצם של מת בגודל כשעורה, מטמא במגע ובמשא, ואינו מטמא באהל, 

והוא הלכה למשה מסיני.

]מ'גפן', לומדים: שיעור חיוב נזיר באכילת ענבים כשיעור 'רביעית יין'[
'גפן', כדי רביעית יין לנזיר, נזיר שאכל ענבים כשיעור רביעית יין, חייב, ]ורביעית יין 

הוא יותר מרביעית מים, שהיין עב וסמיך, והמים קלושים ויותר נוזליים[.

]מ'תאנה', לומדים: תאנה יבשה היא שיעור להתחייב על הוצאת אוכלים בשבת[
בשיעור  לרשות  מרשות  בשבת  אוכלים  שהמוציא  שבת,  להוצאת  כגרוגרת  'תאנה', 

כתאנה יבשה, חייב.

]מ'רמון', לומדים: כלי של בעל הבית שיש בו נקב שרימון יוצא ממנו, הכלי טהור[
'רמון', כדתנן: כל כלי בעלי בתים, ]עמוד ב:[ שיעורן כרמונים ]אם יש נקב בכלי )שנטמא( 
בגודל שרימון יכול לצאת ממנו, הכלי טהור, )שבעלי בתים חסים על כליהם, ואם יש 
בכלי שלהם חור שקטניות יכולים לצאת ממנו, הם עדיין שומרים את הכלי להשתמש 
בו  עדיין משתמשים  יכול לצאת ממנו,  בגודל שזית  נקב  בכלי  נהיה  ואם  לזיתים.  בו 
לאגוזים. ואם הכלי ניקב בגודל שאגוז יכול לצאת ממנו, עדיין משתמשים בו לרמונים, 
אבל אם ניקב בגודל שרימון יוצא ממנו, כבר אין בעלי בתים משתמשים בכלי, וכשאין 

לו שם כלי בטלה טומאתו([.

]מ'זית', לומדים ל)רוב( שיעורי תורה[
'ארץ זית שמן'. אמר רבי יוסי ברבי חנינא: ארץ שכל שיעוריה כזיתים.

]הגמרא מבררת:[ כל שיעוריה סלקא דעתך ]וכי תעלה על דעתך שכל שיעורי התורה 
הם ב'זית'[, והא איכא הנך דאמרן ]והרי יש את מה שאמרנו, ששיעורם בחיטה או בשעורה 

וכדומה, ולא בזיתים[?

]הגמרא מבארת:[ אלא, ארץ שרוב שיעוריה כזיתים, ששיעור אכילת חלב, דם, נותר, 
ופיגול, ]להתחייב על אכילתם[ הוא בכזית.

]מ'דבש', לומדים: שהאוכל שיעור של 'כותבת' ביום הכפור חייב על כך[
'דבש'. ככותבת הגסה ]תמרה גדולה[ ביום הכפורים, שדבש האמור בתורה הוא דבש 
תמרים, וכותבת הוא שיעור אכילה ]שמתחייבים על אכילה בשיעור זה[ ביום הכפורים.

שאלה: רב יוסף שלומד מפסוק זה דין 'קדימה' בברכות, מאיפה הוא לומד שיעורים אלו
ואידך ]הדעה השניה[, רב יוסף שלומד מפסוק זה דיני קדימה בברכות, מאיפה הוא 

לומד שיעורים אלו.

תשובה: גם לרב חנן אין לומדים שיעורים אלו מהפסוק
הני שיעורין בהדיא מי כתיבי ]וכי שיעורים אלו כתובים במפורש[, הלא אינם כתובים 
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בפסוק, אלא מדרבנן שחכמים סדרום לפי מה שקיבלו בזה, וקרא ]ומה שהובא הפסוק 
על כך אין זה אלא[ אסמכתא בעלמא.

· · ·
הניחו לפני האמוראים תמרים ורימונים, ורב המנונא מברך על התמרים תחילה

רב חסדא ורב המנונא הוו יתבי בסעודתא ]היו יושבים בסעודה[, אייתו לקמייהו תמרי 
ורמוני ]הביאו לפניהם תמרים ורימונים[,

שקל רב המנונא בריך אתמרי ברישא ]לקח רב המנונא את התמרים תחילה ובירך עליהם[.

רב חסדא שואל: הרי הרמונים קודמים בפסוק
אמר ליה רב חסדא לרב המנונא: לא סבירא ליה מר להא דאמר ]וכי לא סובר כבודו 
את מה שאמר[ רב יוסף, ואיתימא רבי יצחק ]ויש אומרים שרב יצחק אמר מאמר זה:[ 
כל המוקדם בפסוק זה ]'ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש'[ קודם 
לברכה, והרי הרמונים קודמים בפסוק לתמרים, ומדוע הקדמת את התמרים לרמונים?

רב המנונא מבאר: תמרים יותר סמוכים לתיבת 'ארץ' שבפסוק
אמר ליה רב המנונא לרב חסדא: זה התמרים, הם שני לארץ, ]שהדבש הוא המין השני 
שמוזכר בפסוק אחרי תיבת 'ארץ' הכתובה בסוף הפסוק[, שהרי בסוף הפסוק כתוב 'ארץ 
זית שמן ודבש'. וזה – הרמונים, הם חמישי לארץ ]שהרמונים הוא המין החמישי שמוזכר 
בפסוק אחרי תיבת 'ארץ' שכתובה בתחילת הפסוק[, שהרי בתחילת הפסוק כתוב 'ארץ 

חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון'.

לנו  יתן  ]מי  ונשמעינך  דפרזלא  נגרי  לן  יהיב  מאן  המנונא:  לרב  חסדא  רב  ליה  אמר 
רגלים של ברזל, ונשמשך, שנלך אחריך תמיד[.

· · ·
דעת רב הונא ]ורב נחמן[: על פירות באמצע סעודה צריך לברך ברכה לפניהם

איתמר, הביאו לפניהם תאנים וענבים בתוך הסעודה ]לא כדי לאוכלם עם הפת, אלא 
כדי למתק את פיו בתוך הסעודה בפירות[,

ברכה  טעונים  ואין  לפת[,  טפלים  שאינם  ]כיון  לפניהם  ברכה  טעונים  הונא:  רב  אמר 
לאחריהם ]שברכת המזון פוטרתם[.

וכן אמר רב נחמן: טעונים ברכה לפניהם, ואין טעונים ברכה לאחריהם.

דעת רב ששת: על פירות בתוך הסעודה, צריך לברך לפניהם ולאחריהם
ורב ששת אמר: טעונין ברכה בין לפניהם בין לאחריהם, שאין ברכת המזון פוטרת אלא 

דבר ש'זן', ופירות אינם דברים ש'זנים' אלא הם באין למתק.

]רב ששת מוסיף טעם וכלל בדבריו:[ על הפירות צריך לברך גם לפני אכילתם וגם 
לאחר אכילתם, שאין לך דבר שטעון ברכה לפניו, ואין טעון ברכה לאחריו, אלא פת הבאה 
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בכסנין בלבד, אם אוכל פת שנלושה עם הרבה תבלינים ואגוזים ושקדים, ]ויש שעושים 
פת זו בצורות שונות, כמין צפרים ואילנות[, ואוכלים מהם מעט, ]והיא נקרא 'פת הבאה 
עם  יחד  הסעודה  לאחר  ימינו(  של  עוגיות  כמו  )שהיא  זו  פת  מביאים  שהיו  בכיסנין' 
אין  ולאחריהם  מזונות',  מיני  'בורא  לפניהם  מברך  קלוים[  חטה  גרעיני  שהם  כיסנים 
מברכים שום ברכה מברכת המזון, שאין אומר עליהם ברכת 'מעין שלש' כשאר מאכלים 
שברכתם 'מזונות', אלא מברך רק ברכת 'בורא נפשות', ]כלחם שעשוי מאורז, שמברך 

לפניו מזונות ולאחריו בורא נפשות[.

לא  ובשאר מאכלים  ואין מברך ברכה אחרונה,  רק ברכה ראשונה  זה כמברך  והרי 
מצאנו דבר כזה, ולכן על הפירות באמצע הסעודה מברך לפניהם ולאחריהם.

דעת רבי חייא: על פירות בתוך הסעודה, אין צריך לברך לא לפניהם ולא לאחריהם
חייא, דאמר רבי חייא: פת פוטרת כל מיני  ופליגא דרבי ]דעות אלו חולקות על רבי[ 

מאכל בין בברכה לפניהם ובין בברכה לאחריהם. ויין פוטר כל מיני משקים.

הכרעת רב פפא בדין ברכת מאכלים באמצע סעודת פת
]דברים הבאים ללפת את הפת:[ אמר רב פפא: הלכתא, דברים הבאים מחמת הסעודה 
בתוך הסעודה ]דברים הבאים ללפת בהם את הפת[, אין טעונים ברכה לא לפניהם ולא 
לאחריהם, שהם טפילים לפת, לכן כל דבר בין מזון בין פירות שהביאו בסעודה ללפתן, 

אין מברכים עליהם לא לפניהם ולא לאחריהם.

]כגון דייסא,  ושלא מחמת הסעודה בתוך הסעודה  ושובע:[  ]מאכלים שנאכלים למזון 
ברכה  טעונים  ולשובע[,  למזון  באים  והם  הפת,  בהם את  ותרדין, שאין מלפתים  כרוב 
לפניהם ]שאינם טפילים ללחם, ואינם בכלל לחם להיפטר בברכת המוציא[, ואין טעונים 

ברכה לאחריהם ]שהרי הם מיני מזון, וברכת המזון פוטרתם[.

]מאכלים שאינם נאכלים ל'מזון':[ לאחר הסעודה ]דברים הרגילים לבא לאחר הסעודה, 
כגון פירות[, אפילו אם הביאם בתוך הסעודה ]לא בתורת לפתן לפת[, טעונים ברכה בין 
]שאין ברכת המזון פוטרתם, שהרי  בין לאחריהם,  ]שהרי אינם טפילים לפת[,  לפניהם 

אינם 'מזון'[.

הטעם שדברים שטפלים לפת אינם טעונים ברכה בסעודה
שאלו את בן זומא, מפני מה אמרו, דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה ]דברים 

הבאים ללפת בהם את הפת[, אינם טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם.

אמר להם בן זומא: הואיל ופת פוטרתן ]ברכת המוציא שמברכים על הפת, פוטרת גם 
מאכלים אלו[.

שואלת הגמרא: אי הכי יין נמי נפטריה פת ]אם כך, מדוע צריך לברך על יין בסעודה, 
ואין ברכת הפת פוטרתו[.

ומברכין  בא,  הוא  - שבכמה מקומות  דגורם ברכה לעצמו  יין  שאני  הגמרא:  מבארת 
עליו, ואף על פי שלא היו צריכים לשתייתו, הרי שיש ליין חשיבות בפני עצמה, ואינו 

טפל לפת.
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.‡ËÈ˘ÙÈ‡ ‡ÏÂ ,‡Ï Â‡ ÍÏ ÍÈˆ ‰˙˘Ó‰ ˙ÈÏ ÊÂÁ˘Î ,‡ÒÎ‰ ˙ÈÏ ÒÎÂ ‰˙˘Ó‰ ˙ÈÓ Ì„‡ „ÓÚ Ì‡ ‡ÈÚÓ˜ Ì˙‰Â .ÈÎÂÏ ÍÈˆÂ ‰˜ÒÙ‰ ÈÂ‰ ‡Â‚ È‡‰ ÈÎ ÏÎÂ .‡„Á ‰ÒÎÓÂ ‡„È ‡„Á ËÈÁ˘„‡‰Â,ÔÏ ‡ÈÚÈ‡„ÔÂÊÓ‰ ÍÂ˙ ÔÈÈ Ì‰Ï ‡‰È˙˘ È‡„Â„ ,‰˙˘Â ÍÂ
Ó‡„ ÔÓÁ Â .Â‰ÈÈÏÚ ÔÈÎÓÒ ‡Ï ËÂÙ„ ÌÈÓÂ‡˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙ˆ˜ÓÂ ,ËÂÙ ÂÈ‡ ÈÓ‡ „ È„ÈÓÏ˙ ÏÎÂ ‰„Â‰È Â ‡Â‰ „ ‡‰ ,Â˙Â .‰ÈÏÚ ‚ÈÏÙ ‡‰Î  ‡‰ ,ËÂÙ Ó‡ „ ‚"Ú‡ ,ËÂÙ ÂÈ‡„ Ï"ÈÈ˜ .'ÂÎ ÔÂÊÓ‰ Á‡Ï˘ ÔÈÈ‰ ÂËÙÏ Â‰Ó ,‡Â‰ ÂÈÚÓ ÂÂÊÓ ˙Â˘Ï ÂÊ

‡ ÔÂÊÓ‰ ÍÂ˙˘ ÔÈÈ ÍÎÏ‰ .ÔÈÎÓÒ ‡Ï ÈÈÂÈ˘‡ ,‰ÈÏ È˘Ó„ ‚"Ú‡ ,ÔÓÁ  ÏÚ È˙ÂÓ ‡ ‡‰ Â˙Â .Ô‰ ÈÂÒÈ‡ ‡Ï‡ ÔÂÈ‡ ‡ÂÓÓ Â‡Ï ˙ÂÎÂ ,ÈÂÒÈ‡ ÔÓÁ  È‚Ï ˙˘˘ Î ‡˙ÎÏ‰ Ï"ÈÈ˜Â ,‰ÈÏÚ ‚ÈÏÙ ˙˘˘  ‡‰ ËÂÙ.ÔÂÊÓ‰ Á‡ Ï˘ ÔÈÈ ËÂÙ ÂÈËÙ ˙Ù‰ ÏÚ Í
.˙ÙÙ‰ ˙‡.ÈËÙ ‰ÏÂÎ ‰„˜ ‰˘ÚÓ Ï‡ ,˙Ù‰ ˙‡ ËÙ ‡Ï ˙ÙÙ‰ ÏÚ Í Ï‡ ,ÏÎ‡Ó ÈÈÓ ÏÎÂ ˙ÙÙ‰ ˙‡ ËÙ ,ÌÁÏ ‡ÈˆÂÓ‰ ˙Ù‰ ÏÚ Í Ï"ÈÈ˜ Â˜È˙ ‰˙ÏÚ„ ‚"Ú‡Â .˙ÂÂÊÓ ÈÈÓ ‡Â ‰ÈÏÚ ÔÈÎÓÂ ,‡Ó‰„ ‡˙ÈÂ˙ ‰ ˙ÈÏÂ ‰Ú˜ ‰ÓÂˆ ˙Ù ˙ÙÙ 'ÈÙÂÈ‰

.ÂÓˆÚÏ ÍÓ „Á‡ ÏÎ ÔÈ˘ÂÈÎÎÓ ÌÈÏÎÂ‡ ÔÏÂÎ˘ È"ÙÚ‡ Í„ ÔÈÎÏ‰Ó ÂÈ‰˘ ‰˘Ú ‡È˙„ ‡‰ ‰ÏÚ ÔÈÓÂ .ÔÏÂÎÏ ÍÓ „Á‡ ,Á‡ ˜ÒÚÏ ‡ÏÂ ÏÎ‡Ï Â˘È ÓÂÏÎ ,ÂÈÒ‰ Ì‡ Ï‡ ,ÂÓˆÚÏ ÍÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ,ÏÂÎ‡Ï Ì‰Ï ÔÓ„ÊÂ Á‡ ˜ÒÚÏ ÔÈ˘ÂÈ ÂÈ‰ ,'ÈÙ
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ברכות דף מב. יום שישי י"ט שבט תש"פ 

דגורם ברכה לעצמו ]התבאר בדף הקודם[.

ברכת פת הבאה בכיסנין כשאוכל מהם כמות גדולה

י"ג לחמים שכל  ]רב הונא אכל  רב הונא אכל תליסר ריפתי בני תלתא תלתא בקבא 
שלשה לחמים היו בגודל של קב[, מפת הבאה בכסנין, ולא בריך ]ולא בירך[ אחרי אכילה 

זו ברכת המזון.

נפטרת  לא  כזו  מרובה  ואכילה  נאכלו[,  לרעבון  ]אלו  כפנא  עדי  נחמן:  רב  ליה  אמר 
מברכת המזון, אלא כל שאחרים קובעים עליו סעודה, צריך לברך ברכת המזון.

מעשה בחתונת בנו של רב יהודה שברכו המוציא על פת הבאה בכיסנין

רב יהודה הוה עסיק ליה לבריה בי רב ]רב יהודה היה עוסק בלהשיא את בנו עם הבת 
של רב[ יהודה בר חביבא,

אייתו לקמייהו ]הביאו לפניהם[ פת הבאה בכסנין,

כי אתא ]כאשר בא רב יהודה[, שמעינהו דקא מברכי ]שמע אותם שהם מברכים[ המוציא.

אומרים,  שאתם  ששמעתי  'ציצי'  ]מהו  שמענא  דקא  ציצי  מאי  יהודה:  רב  להו  אמר 
דילמא ]שמא[ 'המוציא  'ציצי'[,  שכאשר כמה אנשים אומרים 'המוציא' נשמע כאומרם 

לחם מן הארץ' קא מברכיתו ]אתם מברכים[?

אמרי ליה: אין. דתניא רבי מונא אמר משום רבי יהודה: פת הבאה בכסנין מברכין עליה 
המוציא.

ואמר שמואל, הלכה כרבי מונא.

רב יהודה: אין מברכים המוציא על פת הבאה בכיסנין

אמר להו רב יהודה: אין הלכה כרבי מונא אתמר, ואין מברכים המוציא על פת הבאה 
בכיסנין.

בני החופה: והרי רב יהודה אמר שעל לחמניות שהם פת הבאה בכיסנין מברכים המוציא

]פת שנילושה עם תבלין[,  הוא דאמר משמיה דשמואל, לחמניות  והא מר  ליה:  אמרי 
מערבין בהן, ומברכין עליהן המוציא.

רב יהודה: מה שמברכים על לחמניות המוציא הוא רק כשקובע סעודה עליהם

אמר להם רב יהודה: שאני התם דקבע סעודתיה עלייהו, אבל היכא דלא קבע סעודתיה 
עלייהו לא. 

· · ·
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מעשה א: רב פפא אכל לאחר סיום האכילה ]לפני ברכת המזון[

רב פפא איקלע לבי רב הונא בריה דרב נתן, בתר דגמר סעודתייהו ]אחרי שגמרו את 
הסעודה[, אייתו לקמייהו מידי למיכל ]הביאו לפניהם דבר לאכול[.

שקל ]לקח[ רב פפא וקא אכיל.

]שאלו את רב פפא: אם הסחת את דעתך צריך לברך מחדש[

אמרי ליה: לא סבר לה מר, גמר, אסור מלאכול עד שיברך ברכת המזון, ויחזור ויברך 
על הבא לפניו, דכיון דגמר אסח דעתיה מברכה ראשונה ומסעודתיה.

]תשובת רב פפא: רק אם סילק את האוכל מהשולחן צריך לברך מחדש[

לא  ועדיין  כל האוכל מעל השלחן,  ואת  אמר להו: סלק אתמר, אם סלק את הלחם 
ברכו אסור לאכול.

מעשה ב: רבא אכל לאחר סילוק השולחן כשהיה סמוך על דעת בעל הבית

רבא ורבי זירא איקלעו לבי ריש גלותא, לבתר דסליקו תכא מקמייהו ]לאחר שסילקו את 
השולחן מלפניהם[, שדרו להו ריסתנא ]שלחו להם מאכל[ מבי ריש גלותא.

רבא אכיל.

ורבי זירא לא אכיל.

אמר ליה רבי זירא לרבא: לא סבר לה מר, סלק אסור מלאכול.

אמר ליה רבא: אנן אתכא דריש גלותא סמכינן ]אנחנו סמוכים על שולחן ראש הגולה, 
ואין סילוקתנו סלוק, שדעתנו אם ישא משאות מאת פניו אלינו נאכל[.

מעשה ג: רב כהנא אמר שהרגיל לרחוץ ידיו בשמן לפני ברכת המזון, יכול לאכול אפילו לאחר 
סילוק השולחן

שמן מעכבו  ידיו אחר אכילה[,  אמר רב: הרגיל בשמן ]למשוח  זה:[  ]דברי רב בעניין 
]לענין ברכה, שאפילו גמר את הסעודה וסילק את השולחן, כל שעדיין לא משח את 

ידיו הסעודה עדיין קיימת ואוכל בלא ברכה[.

אמר רב אשי: כי הוינן בי ]כאשר היינו אצל[ רב כהנא, אמר לן, כגון אנן דרגילינן במשחא 
]כגון אנחנו שרגילים לסוך ידינו בשמן בסיום האכילה[, משחא מעכבא לן ]שמן מעכב 
אותנו[, וכל עוד לא סכנו את הידים בשמן, אין זה סיום סעודה ויכול להמשיך ולאכול 

על סמך ברכת המוציא.

הכרעת ההלכה בענין זה

ולית הלכתא ככל הני שמעתתא - אין סיום סעודה תלוי לא בגמר ולא בסלוק ולא בשמן, 
אלא במים אחרונים, כל זמן שלא נטל מים אחרונים, מותר לאכול, ומשנטל אסור לאכול,

כי הא דאמר רבי חייא בר אשי אמר רב: שלש תכיפות הן, תכף לסמיכה שחיטה, תכף 
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לגאולה תפלה, תכף לנטילת ידים ]מים אחרונים[ ברכה ]ברכת המזון[, ולא יאכל כלום 
לאחר שנטל מים אחרונים עד שיברך על מזונו.

]תכף לתלמיד חכם ברכה[

אמר אביי: אף אנו נאמר, תכף לתלמידי חכמים ]המקריבו אליו ומארחו בביתו[ ברכה 
בביתו של המארח, שנאמר 'ויברכני ה' בגללך'.

איבעית אימא מהכא, שנאמר 'ויברך ה' את בית המצרי בגלל יוסף'.

· · ·

משנה

ברכת הגפן על יין לפני האכילה, פוטרת את היין ששותה בסיום הסעודה

ברך על היין שלפני המזון ]על היין ששותה לפני תחילת האכילה, שדרכם היה לשתות 
יין לפני תחילת האכילה[, פטר את היין שלאחר המזון ]היין ששותה לאחר סיום האכילה 

לפני ברכת המזון[.

בירך על פרפראות ]מאכלים שפותחים את התאבון[ לפני האכילה, פוטר פרפראות ]מיני מתיקה[ 
שאוכלים בסיום הסעודה

ברך על הפרפרת שלפני המזון ]שדרכם היה לאכול פרפראות כגון פרגיות עוף ודגים 
פטר את הפרפרת שלאחר המזון  לפני תחילת האכילה כדי למשוך את הלב לאכילה[, 
]שבסיום האכילה לפני ברכת המזון היו אוכלים פרפראות, כגון מיני מתיקה או גרעיני 

חיטה קלויים ועוגיות )פת הבאה בכיסנין([.

ברכת המוציא שמברך על הפת פוטרת פרפרת

ברך על הפת, פטר את הפרפרת. ]ברכת המוציא שמברך על הלחם, פוטר את ה'פרפראות' 
שאוכל, אף שאינם צורך הסעודה למלאות את הכרס, אלא הם באים בסיום האכילה 

כדי 'לגמור את האכילה'[,

אבל אם בירך על הפרפרת, לא פטר את הפת.

בית שמאי אומרים אף לא מעשה קדרה ]דעת בית שמאי מבוארת בגמרא[.

אם אוכלים בהסיבה, אחד מוציא את האחרים ידי חובה בברכה

'קבע'  אין  הסיבה  שבלא  לעצמו,  מברך  אחד  כל  הסיבה,  בלא  באכילתם  יושבין  היו 
לסעודה, ורק כש'קובעים' עצמם לסעודה אחד יכול לפטור את השני, ולכן אם הסבו, 

אחד מברך לכולן.



גמרא ופירושה / ביאיתדוםב:  | 66

גם כאשר אוכלים בהסיבה, בברכה שמברכים באמצע הסעודה כל אחד מברך לעצמו

ואין  כל אחד ואחד מברך לעצמו,  יין בתוך המזון ]באמצע הסעודה[,  בא להם  ]עמוד ב:[ 

אחד מוציא את כולם ידי חובה, כפי שהגמרא תבאר את טעם הדבר.

אבל אם בא להם יין אחר המזון בסוף האכילה ]לפני ברכת המזון[, אחד מברך לכולם.

המברך על היין בסוף האכילה, הוא מברך גם על הבשמים שמביאים לאחר ברכת המזון

והוא ]אותו שברך על היין בסיום האכילה, הוא[ אומר ברכת 'בורא עצי בשמים' על 
המוגמר ]שהיו רגילים להביא אחר האכילה תערובת בשמים מונחים במחתה על האש 
לריח טוב[, ואף על פי שאין מביאין את המוגמר אלא לאחר סעודה, שאין המוגמר מצרכי 
היין,  על  שבירך  מי  כן,  פי  על  אף  המזון,  ברכת  לאחר  אותו  מביאים  הסעודה, שהרי 

והתחיל בברכה בסיום הסעודה, הוא ממשיך ומברך גם לאחר הסעודה.

גמרא

יין שלפני המזון פוטר את היין שלאחר האכילה, רק בשבתות וחגים שרגיל לשתות יין בסוף הסעודה

אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן: לא שנו שברכת הגפן שמברכים על היין 'לפני 
טובים,  וימים  בשבתות  אלא  האכילה,  סיום  שלאחר  היין  את  פוטר  האכילה',  תחילת 
הואיל ואדם קובע סעודתו על היין, ודעתו לישב אחר סיום האכילה ולשתות, ובתחילה 
כאשר מברך 'הגפן' דעתו גם לשתות בסוף הסעודה, ולכן השתיה בסוף הסעודה נפטרת 

בברכה שבירך בתחילה,

אבל בשאר ימות השנה ]בימים רגילים, לא בשבת או ביום טוב[, מברך על כל כוס וכוס, 
שאין דעתו בתחילה לישב אחר סיום האכילה ולשתות, והרי הוא כ'נמלך בדעתו', וכל 

כוס וכוס ששותה נידונית כ'שתיה חדשה' וצריך לברך עליה.

כן גם דעת רבי יהושע בן לוי, שהברכה פוטרת בכל אופן שרגיל 'לקבוע סעודתו על היין'

אתמר נמי, אמר רבה בר מרי, אמר רבי יהושע בן לוי: לא שנו אלא בשבתות וימים טובים, 
ובשעה שאדם יוצא מבית המרחץ, ובשעת הקזת דם, הואיל ואדם קובע סעודתו על היין. 

אבל בשאר ימות השנה, מברך על כל כוס וכוס.

]מעשה ברבא שנהג כן[ רבה בר מרי איקלע לבי רבא בחול ]נקלע לבית של רבא ביום 
חול[, חזייה דבריך ]ראה רבה בר מרי את רבא שמברך על יין[ לפני המזון, והדר בריך 

]ולאחר מכן חזר רבא ובירך על יין ששתה[ לאחר המזון.

אמר ליה רבה מרי מרי: יישר ]יפה עשית[, וכן אמר רבי יהושע בן לוי, שכן צריך לעשות.

גם בשבת אם אין רגיל 'לקבוע על היין' מברך על כל כוס וכוס

רב יצחק בר יוסף איקלע לבי אביי ביום טוב, חזייה דבריך אכל כסא וכסא ]ראה רב יצחק 
בר יוסף שאביי מברך על כוס וכוס[.
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אמר ליה רב יצחק בר יוסף: לא סבר לה מר להא דרבי ]וכי כבודו לא סובר את מה 
שאמר רבי[ יהושע בן לוי, שביום טוב אין זה 'נמלך'.

אמר ליה אביי: נמלך אנא, איני רגיל לקבוע סעודה על היין, וממילא אני 'נמלך', ועלי 
לברך על כוס בפני עצמו.

· · ·
ספק: ברכה על יין באמצע הסעודה, אם פוטרת יין שלאחר האכילה

יין, ובעת  איבעיא להו, בא להם יין בתוך המזון, ]לפני תחילת האכילה לא היה להם 
האכילה בא לפניהם יין[, ומברכים עליו 'הגפן', מהו שיפטור את היין שלאחר המזון ]האם 

ברכה זו פוטרת יין ששותים לאחר האכילה[.

]צדדי הספק:[ אם תימצי לומר שיש ראיה שיין זה פוטר, ממה שאמרה המשנה ברך 
על היין שלפני המזון פוטר את היין שלאחר המזון, יש לחלק בין הנידונים, ולומר שרק 
יין שלפני האכילה פוטר יין שאחרי האכילה, משום דזה לשתות וזה לשתות, שגם היין 
ששותים לפני תחילת האכילה מטרתו הוא 'שתיה', וגם היין ששותים לאחר סיום האכילה 
מטרתו היא 'שתיה', ולכן כיון שענינם שוה, האחד פוטר את חבירו. אבל הכא דזה לשתות 
וזה לשרות, לא ]אבל כשמברך על יין באמצע הסעודה שאין מטרתו 'שתיה', שלא היו 
רגילין לשתות בתוך הסעודה אלא מעט כדי לשרות את האוכל שבמעיו, ואם כן אינו 

פוטר יין שלאחר המזון שהוא לצורך שתיה[.

או דילמא לא שנא ]או שמא אין לחלק בין הנידונים[ ויין פוטר יין אחר, גם אם אחד 
בא לשרות את המזון במעיו, ואחד בא לשתות[.

מחלוקת אמוראים בדין זה
רב אמר: פוטר.

ורב כהנא אמר: אינו פוטר.

רב נחמן אמר: פוטר.

ורב ששת אמר: אינו פוטר.

רב הונא, ורב יהודה, וכל תלמידי דרב אמרי: אינו פוטר.

שאלת רבא על שיטת רב נחמן: ממשנתינו מוכח שיין שבתוך המזון אין פוטר יין שלאחר המזון
איתיביה רבא לרב נחמן, הרי המשנה אומרת, בא להם יין בתוך המזון, כל אחד ואחד 
מברך לעצמו. לאחר המזון, אחד מברך לכולם, ומשמע שאף שהם בירכו על יין באמצע 
הסעודה, צריכים הם שוב לברך על היין ששותים לאחר המזון, הרי שיין שבתוך המזון 

אינו פוטר יין שלאחר המזון.

תשובת רב נחמן: מה שכתוב במשנה שמברכים על היין שלאחר המזון, מדובר כשלא בירכו על 
יין לפני המזון

אמר ליה רב נחמן: הכי קאמר ]כך אומרת המשנה:[ אם לא בא להם יין בתוך המזון, 
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אלא לאחר המזון, אחד מברך לכולם, אבל אם הם כבר בירכו על יין באמצע הסעודה, 
שוב אינם צריכים לברך על יין שאחרי האכילה.

· · ·
בית  הפת.  את  פטר  לא  הפרפרת,  על  הפרפרת.  את  פטר  הפת,  על  ברך  במשנה  שנינו 

שמאי אומרים: אף לא מעשה קדרה.

ספק בביאור דברי בית שמאי במשנה
איבעיא להו, בית שמאי ארישא פליגי ]חולקים על הרישא[, או דילמא אסיפא פליגי ]או 

שהם חולקים על הסיפא[.

]צד א': בית שמאי חולקים על הרישא, וסוברים שהברכה שמברך על הלחם לא פוטרת את שאר 
המאכלים שבסעודה[

דקאמר תנא קמא, ברך על הפת, פטר את הפרפרת ]ברכת המוציא שמברך על הלחם, 
פוטר את ה'פרפראות' שאוכל, אף שאינם צורך הסעודה למלאות את הכרס, אלא הם 
באים בסיום האכילה כדי 'לגמור את האכילה'[, וכל שכן שברכת המוציא שמברך על 

הלחם פוטרת מעשה קדרה ]שהוא תבשיל שבא לזון ממש, שהוא צורך הסעודה[.

ואתי בית שמאי למימר ]ועל כך חולקים בית שמאי ואומרים[, לא מיבעיא פרפרת דלא 
פטרה להו פת ]לא רק שברכת המוציא שמברך על הלחם אינה פוטרת את הפרפרת[, 

אלא אפילו מעשה קדרה נמי לא פטרה.

]צד ב': בית שמאי חולקים על הסיפא וסוברים שפרפרת לא פוטרת מעשה קדירה[
או דילמא, אסיפא פליגי ]או שמא, בית שמאי חולקים על הסיפא[, דקתני ]שהמשנה 
אומרת שאם[ ברך על הפרפרת לא פטר את הפת, ומשמע פת הוא דלא פטר, אבל מעשה 
קדרה פטר ]שדעת תנא קמא שאם בירך על הפרפרת, רק הלחם לא נפטר בברכה זו, 

אבל תבשילים שאוכל בסעודה נפטרים בברכה זו[.

ואתו בית שמאי למימר ]ועל כך באו בית שמאי לחלוק ולומר[, ואפילו מעשה קדרה 
נמי לא פטר ]שהברכה שמברך על הפרפרת, לא רק שאינה פוטרת את הפרפרת, אלא 

גם את שאר התבשילים שבסעודה אינה פוטרת[.

תיקו ]ספק זה בביאור דברי בית שמאי לא נפשט[.

· · ·
שנינו במשנה היו יושבין כל אחד ואחד כו' ]מברך לעצמו. הסבו, אחד מברך לכולם[.

במשנה משמע שרק אם הם אוכלים בהסיבה אחד יכול לברך ולהוציא אחרים ידי חובה
מדייקת הגמרא: הסבו, אין ]במשנה משמע שרק אם הם אוכלים בהסיבה, אחד מברך 
ומוציא את האחרים ידי חובה[. לא הסבו, לא ]אבל אם אינם אוכלים בהסיבה, אין האחד 

פוטר את חבירו בברכה[.
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שאלה: בברייתא כתוב שאחד יכול להוציא אחרים בברכה אפילו אם הם יושבים בלא הסיבה
ורמינהו, עשרה שהיו הולכים בדרך, אף על פי שכולם אוכלים מככר אחד, כל אחד ואחד 

מברך לעצמו.

אחד  מככרו,  אוכל  ואחד  אחד  שכל  פי  על  אף  לאכול,  ישבו  הברייתא:[  דברי  ]המשך 
מברך לכולם.

]ביאור הדיוק:[ קתני ]הרי שכתוב בברייתא[ שאם 'ישבו' לאכול, אחד מברך לכולם, 
אף על פי שלא הסבו.

תשובה: הברייתא מדברת באופן שקבעו מקום לאכול יחד, ואומרים 'נלך לאכול במקום פלוני'
והזמינו להם  יצחק: דברי הברייתא נאמרו רק כשהאוכלים חשבו  אמר רב נחמן בר 
כגון דאמרי  מתחילה מקום לאכול יחד, ואומרים לשון שמורה על רצונם לאכול יחד, 
]שאמרו[ ניזיל וניכול לחמא בדוך פלן ]נלך ונאכל במקום פלוני שקבעו להם מתחילה 
מקום, באופן זה הרי זו קביעות, ואחד יכול להוציא את האחרים, גם אם אינם אוכלים 

בהסבה[.

תלמידי רב מסתפקים אם אחד יכול להוציא את האחר בברכה כשאומרים 'נלך לאכול במקום פלוני'
אחריו,  תלמידיו  ]הלכו  בתריה  תלמידיו  אזלו  נפטר[,  רב  ]כאשר  דרב  נפשיה  נח  כי 
שקברוהו בעיר אחרת[, כי הדרי אמרי ניזיל וניכול לחמא אנהר דנק ]כאשר חזרו מהלוויה 

אמרו, נלך ונאכל לחם בנהר שנקרא 'נהר דנק'[.

בתר דכרכי ]אחרי שתלמידי רב אכלו[, יתבי וקא מיבעיא להו ]ישבו התלמידים והסתפקו[, 
הסבו דוקא תנן ]האם מה שהמשנה אומרת שאחד יכול לפטור בברכתו את השני הוא 
רק כאשר יושבים בהסבה[ אבל ישבו לא ]אם הם יושבים בלא הסיבה אין האחד יכול 

לפטור את האחרים בברכתו[,

או דילמא ]או שמא[ כיון דאמרי ניזיל וניכול ריפתא בדוכתא פלניתא ]כיון שאמרנו 'נלך 
ונאכל לחם במקום פלוני'[ כי הסבו דמי ]הרי זה כמו שאנחנו מסיבים יחד לאכול[, שהרי 
הזמנו את המקום לאכול בו יחד, והרי זה קביעות, ואחד יכול לפטור בברכה את האחרים.

התלמידים אינם יודעים מה ההכרעה בזה, וצערם על כך
לא הוה בידייהו ]לא היה בידם תשובה לספק זה[.

קם רב אדא בר אהבה
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 È‡‰  Ó‡  Ï„È‚   Ó‡‡ÔÈÎÓ ˜ÏÓÒ
 Ï‡Á  Ó‡ ÌÈÓ˘ ÈˆÚ ‡Â ‰ÈÂÏÚ

 È‰  Ó‡Â‰ÈÈÏÚ ÔÈÎÓ ‡ÓÈ„  ÈÙÏÁ
 ‰‡˜ È‡Ó ‡ËÂÊ  Ó Ó‡ ÌÈÓ˘ ÈˆÚ ‡Â

1 ıÚ‰ È˙˘Ù ÌÓË˙Â ‰‚‚‰ Ì˙ÏÚ‰ ‡È‰Â
 È‡‰ (Ó‡ ‡È˘˘Ó )‚ ‡˙ÈÂ‚„ ÌÂ˜

 ̇ ˘˘  Ó‡ ÌÈÓ˘ È˘Ú  ‡Â ‡„„ ÌÈÓ˘ ÈˆÚ ‡Â ‰ÈÂÏÚ ÔÈÎÓ
È‰„‡ËÂÊ  Ó  Ó‡ ÌÈÓ˘ È˘Ú ‡Â  Â‰ÈÈÏÚ ÔÈÎÓ ÈÏ‚ÈÒ‰Ô‡Ó È‡‰

  Ó‡ ˙ÂÈÙ  ÂË ÁÈ Ô˙˘ ÍÂ ÓÂ‡ ‡˘ÂÁ  Â‡ ‡‚Â˙‡ ÁÂÓ„
‰„Â‰ÈÂ ‡Ï˘  ÍÂ ÓÂ‡  ÈÏÏÓ ‡˜„ ÈÏÈ‡  ÈÊÁÂ ÔÒÈ  ÈÓÂÈ  ̃ ÈÙ„  Ô‡Ó È‡‰

È Ô‰ ˙Â‡˙‰Ï  ̇ ÂÂË ˙ÂÏÈ‡Â ˙ÂÂË ˙ÂÈ  Â ‡Â ÌÂÏÎ ÂÓÏÂÚ ÒÈÁ
  Ó‡ ‰ÈÂË  ‡ËÂÊ   Ó‡ Ì„‡Ê Ó‡˘ ÁÈ‰ ÏÚ ÔÈÎÓ˘ ÔÈÓ2 ÏÎ

 ‰‰  ÛÂ‚‰  ÔÈ‡Â ÂÓÓ ˙È‰ ‰Ó˘‰˘ „  Â‰ÊÈ‡  ‰È ÏÏ‰˙  ‰Ó˘‰
 ÌÈ„È˙Ú   Ó‡ ‰ÈÂË  ‡ËÂÊ  Ó‡Â ÁÈ‰ ‰Ê ÓÂ‡ ÈÂ‰  ÂÓÓ

 Ó‡˘ ÔÂÏÎ ÂË ÁÈ  Â˙È˘ Ï‡˘È ÈÂÁ3 ̇ ÈÊÎ  È‰ÈÂ ÂÈ˙Â˜ÂÈ  ÂÎÏÈ
 È˙Î„ È‡Ó  Ó‡ ‰ÈÂË   ‡ËÂÊ  Ó‡Â :ÔÂÏÎ ÂÏ ÁÈÂ  Â„Â‰

4ÂÈÙ Â˙ÓÂ‡ ‰" ˜‰  ÂÏ ‰ÙÈ „Á‡Â „Á‡ ÏÎ˘ „ÓÏÓ  Â˙Ú  ‰ÙÈ ‰˘Ú ÏÎ‰ ˙‡
Á‡ „Ï ‡Â˜ ‰ÈÏ ‰Ï˙  È˘È‡  ÈÓ‡„  ÂÈÈ‰  ‡ÙÙ   Ó‡ ‰È„È„  Â‰È‡Â

 ‡ÈÚÈ‡ ‰˘Ï˘Î ÁÈÂ  ÌÈ˘Î ‰˜Â‡  Ó‡ ‰ÈÂË   ‡ËÂÊ  Ó‡Â „ÈÚ
˘"˙ ‰È„È„Ó Ï ÌÈ˘Î  ‰˜Â‡ ‡ÓÏÈ„ Â‡ ‰È„È„ È„‰ ÌÈ˘Î ‰˜Â‡ Â‰Ï
 Ï ˙Ó‡ È‡ ‡Ï‡  ÈÙ˘ ‰È„È„ È„‰ ‡ÓÏ˘ ˙Ó‡  È‡ ‰˘Ï˘Î ÁÈÂ
 ‰‡ ÌÈ˘Ï  ̃ ÈÊÓÂ ‰‡ „Á‡Ï Ó Ó‡‰Â ÈÏ ‰ÓÏ ‰Ú‡ ‰È„È„Ó
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:‰ÈÓ ÚÓ˘ ‰È„È„  È„‰ ÌÈ˘Î  Ó‡ ‰ÈÂË   ‡ËÂÊ  Ó‡Â
 ‰Ï ÈÓ‡Â ‡„ÈÒÁ ÔÂÚÓ˘ È  Ó‡ ‡ÊÈ  ‡Á  Ó‡ ‰Ï  ÈÓ‡Â
 ÍÂ˙Ï  ÂÓˆÚ ÏÈÙÈ˘ Ì„‡Ï ÂÏ ÁÂ  ÈÁÂÈ  Ô  ÔÂÚÓ˘ È ÌÂ˘Ó ÔÁÂÈ È Ó‡

˘‡‰ Ô˘ÎÁÓ‡˘ Ó˙Ó ÔÏÓ ÌÈ  ÂÁ ÈÙ ÔÈÏÈ Ï‡Â5 ̇ ‡ˆÂÓ ‡È‰
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ÂÈÎÊ ‡Ï Â˙ÎÈÒÏ  ÂÈÎÊ ÂÁÈÏ Ò„‰ Â˙ÎÈÒÏ ÂÈÎÊÂ  ÂÁÈÏ  ÂÈÎÊ ÔÓ˘ ÚÈÎ‡  È‡

 ‰È  ‡Â‰   ÈÏ ÚÏ˜È‡ ‡ÙÙ  ÚÈÎÓ‰  È„Î ‰ÎÏ‰  ÔÁÂÈ "‡
 ‡˘È Ò„‰‡ ÍÈ ‡ÙÙ  Ï˜˘ Ò„‰Â ÔÓ˘ Â‰ÈÈÓ˜Ï  Â˙ÈÈ‡ ‡˜È‡  „
 ‰ÈÏ Ó‡ ÚÈÎÓ‰  È„Î ‰ÎÏ‰  Ó ‰Ï  Ò ‡Ï ‰ÈÏ Ó‡  ÔÓ˘‡  ÍÈ „‰Â

‡ Ó‡ ÈÎ‰()‰" Î ‰ÎÏ‰‡È‰ ‡ÏÂ[‡] "˙ „Ú„ ‡Â‰ ‰È˘Ù ÈËÂÓ˙˘‡Ï
ÂÏ‡Ó˘ ÔÈÈ‰ ˙‡Â ÂÈÓÈ ÔÓ˘‰ ÊÁÂ‡ ÌÈÓÂ‡ ˘" ÔÈÈÂ ÔÓ˘ Ì‰ÈÙÏ Â‡È‰
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‰ÈÏ Â˜„ ÌÂ˘Ó‡"ÈÂ Ú˘ÂÙˆÓ  Ó‡„ ‰Ò‚ ‰ÚÈÒÙ ÚÈÒÙÈ ‡Ï Û‡ Â‡ÓÓ ˜"˙Ó „Á‡ ˙ÏËÂ ‰Ò‚ ‰ÚÈÒÙ
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הגמרא מספרת על תלמידי רב שכאשר חזרו מלוייתו של רב, הסתפקו אם אחד יכול 
פלוני',  במקום  ונאכל  'נלך  ואמרו  לאכול  קבעו  הם  בברכה כאשר  חבירו  להוציא את 
ולא היה בידם תשובה לשאלה זו, קם רב אדא בר אהבה, אהדר קרעיה לאחוריה ]וסובב 
את בגדו, כדי שהצד של הבגד שבו נמצא הקרע שקרע בהספד רבו, יהיה לאחור, וכך 
יוכל שוב לקרוע מלפניו[, וקרע קריעה אחרינא להראות אבילות כיום המיתה, על שהיו 

צריכים להוראה ואין יודעים להורות.

אמר רב אדא בר אהבה: נח נפשיה דרב ]כלומר, רב נפטר[, וברכת מזונא לא גמרינן 
]וברכת המזון לא למדנו, כלומר איננו יודעים הלכות ברכות[.

ההוא סבא מוכיח לתלמידי רב שאם אמרו 'נלך ונאכל במקום פלוני' הרי זה קביעות, ואחד יכול 
להוציא את כולם

עד דאתא ]עד שבא[ ההוא סבא, רמא להו מתניתין אברייתא ]והקשה להם את התסירה 
בין משנתינו לברייתא, שבמשנה משמע שאחד יכול להוציא את חבירו בברכה רק אם 
הסבה,  בלא  אף  בברכה  אחר  להוציא  שאפשר  משמע  ובברייתא  בהסבה,  יושבים  הם 
ושני להו ]ותירץ להם ה'סבא' את הסתירה[, שבברייתא מדובר באופן שהם 'קבעו מקום' 
לאכול, וכיון דאמרי ניזיל וניכול לחמא בדוך פלן כהסבו דמי ]וכיון שאמרו 'נלך ונאכל 

לחם במקום פלוני', הרי זו קביעות, ואחד יכול להוציא אחרים בברכה[.

· · ·
שנינו במשנה: הסבו, אחד מברך לכולם.

דעת רב: רק בפת צריך לשבת בהסיבה כדי להוציא אחרים ידי חובה
יין  אבל  הסבה כדי לפטור אחרים בברכה,  ]שצריך[  אמר רב: לא שנו אלא פת דבעי 

לא בעי הסבה.

דעת רבי יוחנן: גם ביין צריך לשבת בהסיבה כדי להוציא אחרים ידי חובה
ורבי יוחנן אמר: אפילו יין נמי בעי הסבה.

יש אומרים שדעת רב שביין אי אפשר להוציא אחרים ידי חובה
איכא דאמרי, אמר רב: לא שנו אלא פת דמהניא ליה ]שמועיל לו[ הסבה, אבל יין לא 

מהניא ליה הסבה.

יש אומרים שדעת רבי יוחנן שגם ביין צריך ואפשר להוציא אחרים ידי חובה אם יושבים בהסיבה
ורבי יוחנן אמר: אפילו יין נמי מהניא ליה הסבה.

קושיא על דעת רב מברייתא
]ברייתא בה מבואר שאפשר לפטור אחרים בברכת הגפן, אם יושבים בהסיבה:[ מיתיבי, 
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גבי  ויושבין על  אורחין נכנסין,  ]בתחילה לפני שמסיבים על המטות[  כיצד סדר הסבה: 
ספסלין ועל גבי קתדראות )כסאות(, עד שיכנסו כולם. 

הביאו להם מים, כל אחד ואחד נוטל ידו אחת, את היד שבה הולך להחזיק את הכוס 
ששותה לפני תחילת הסעודה, ]ואין זה נטילת ידים לסעודה, אלא נטילה להחזקת הכוס 
יין, כל אחד ואחד מברך לעצמו  בא להם  מצד דיני טומאה וטהרה או מכבוד הברכה[. 
ברכת הגפן על היין. ]יין זה אינו נקרא 'יין שלפני המזון' שאינו במקום הסעודה, שהוא 

לפני שנוטלים ידיהם לסעודה, ולפני שמסיבים על המטות[.

]לאחר מכן[, עלו על המטות והסבו. ובא להם מים ]פעם שניה, לנטילת ידים לסעודה[, 
אף על פי שכל אחד ואחד נטל ידו אחת, חוזר ונוטל שתי ידיו. 

בא להם יין ]לאחר נטילת ידים, לפני האכילה[, אף על פי שכל אחד ואחד ברך לעצמו 
על היין ששתו בתחילה לפני נטילת ידים, צריכין לברך שוב על יין זה, ]שאין הברכה 
הראשונה שבירכו על היין הראשון פוטרתם, שכאמור היין הראשון שהם שתו אינו נקרא 
שכיון  אחד מברך לכולם,  'לפני המזון',  זה שהם שותים עכשיו  וביין  לפני המזון'[,  'יין 

שהם כבר יושבים בהסבה אחד יכול להוציא את כולם.

והרי בברייתא מבואר  רב שליין לא צריך הסיבה:  לפי הדעה הראשונה בדעת  ביאור השאלה 
שביין הראשון כל אחד מברך לעצמו כיון שהם בלא הסיבה

דבעי  פת  אלא  שנו  לא  שאומר[,  רב  בדעת  הראשון  ]ללשון  רב  דאמר  לישנא  להאיך 
הסבה, אבל יין לא בעי הסבה ]ואפשר לפטור בברכת היין אף בלא הסיבה[, קשיא רישא, 
שהרי ברישא של הברייתא מבואר שבלא הסיבה אי אפשר לפטור אחרים בברכת היין 

בלא הסיבה.

תירוץ: בברייתא מדובר לגבי היין הראשון כשהם שיושבים שלא במקום הסעודה, ועתידים לעבור 
למקום הסעודה, ובאופן כזה רב מודה שאי אפשר לפטור את חבירו בלא הסיבה

מתרצת הגמרא: שאני אורחין דדעתייהו למיעקר, סופן למיעקר ולעלות ולהסב במקום 
אחר, שבתחילה הם יושבים על ספסלים מחוץ ל'מקום המסיבה', ואחר כך עוברים לשבת 
על ה'מטות' שב'מקום המסיבה', ובאופן כזה שהם יושבים במקום שהם עומדים לעקור 
ממנו, גם רב מודה שאי אפשר לפטור את חבירו בלא הסיבה ]שרק אם יושבים בשעת 
סעודה ובמקום סעודה, או אפילו בישיבה בעלמא שלא בשעת סעודה ואינם עתידים 

לעקור ממקומם, יכול אחד לפטור את חבירו בלא הסיבה[.

ביאור השאלה לפי הדעה השניה בדעת רב: בברייתא מבואר לגבי היין השני, שאפשר לפטור 
אחרים בברכת היין אם יושבים בהסיבה, והרי דעת רב שאי אפשר להוציא אחרים בברכת היין 

גם בהסיבה

ולהאיך לישנא דאמר רב, לא שנו אלא פת דמהניא ליה הסבה, אבל יין לא מהניא ליה 
הסבה, קשיא סיפא.



75 | גמרא ופירושה / ביאיתדוםג. 

תירוץ: כיון שהם יושבים בהסיבה לאכול לחם, קביעותם מועילה גם כדי לפטור אחרים בברכת היין

מתרצת הגמרא: שאני התם, דמגו דקא מהניא ליה הסבה לפת, מהניא ליה הסבה ליין.

· · ·
שנינו במשנה: בא להם יין בתוך המזון, כל אחד מברך לעצמו.

הטעם שבאמצע האכילה אין אחד פוטר את השני בברכה

שאלו את בן זומא, מפני מה אמרו במשנה בא להם יין בתוך המזון, כל אחד ואחד מברך 
לעצמו. לאחר המזון, אחד מברך לכולם.

אמר להם בן זומא: הואיל ואין בית הבליעה פנוי, ואין לב המסובין אל המברך, אלא 
לבלוע.

· · ·
שנינו במשנה: והוא ]מי שבירך על היין שבסוף הסעודה, לאחר האכילה[ אומר ברכת 

'בורא עצי בשמים' על המוגמר כו'.

בירור: מדוע מי שבירך על היין הוא מברך על המוגמר

מדייקת הגמרא: מדקתני ]מכך שכתוב[ 'והוא אומר על המוגמר', מכלל דאיכא עדיף מיניה 
]משמע שיש אחר שעדיף ממנו, ואף על פי כן אומרת המשנה, שהוא יברך על המוגמר[.

מבררת הגמרא, ואמאי ]אם יש מי שעדיף ממנו, מדוע הוא מברך, ולא השני שעדיף 
ממנו[.

ביאור: כיון שנטל ידיו ראשון למים אחרונים הוא מברך על המוגמר

הואיל והוא נטל ידיו תחלה באחרונה ]בנטילת מים אחרונים[, וכיון  מבארת הגמרא: 
שהוא היה הראשון במים אחרונים, הוא גם המברך על המוגמר.

]ביאור זה במשנה הוא ראיה לדברי רב שאמר הלכה זו[

במים  ידיו תחלה באחרונה  הנוטל  רב:  חייא בר אשי, אמר  רב  ליה לרב, דאמר  מסייע 
אחרונים, הוא מזומן לברכה לברכת המזון.

]מעשה ברב ורבי חייא, בו מבואר שגם דעת רבי שהנוטל ידיו ראשון הוא מברך ברכת המזון[

רב ורבי חייא, הוו יתבי קמיה דרבי בסעודתא ]היו יושבים בסעודה לפני רבי[.

אמר ליה רבי לרב: קום משי ידך ]קום טול ידיך[.

חזייה ]ראה[ רבי חייא לרב דהוה מרתת ]שהוא מפחד[, שחשש שמא רבי ראה את ידיו 
מלוכלכות, או שמא האריך באכילה יותר מדאי, ולכן אומר לו ליטול ידים.

אמר ליה רבי חייא לרב: בר פחתי ]בן גדולים, מלשון 'שר ופחה'[, עיין בברכת מזונא, 
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קאמר לך ]מה שרבי אמר לך ליטול ידים, הוא כדי שתטול ידיך בראשונה, ובזאת נתן 
לך רבי רשות לברך ברכת המזון, שהנוטל ידיו תחלה הוא מברך[.

· · ·

רבא בר ירמיה: מברך על המוגמר ממתי שעולה ממנו קיטור העשן לפני שמריח בו
משתעלה  מוגמר,  על הריח של  ירמיה: מאימתי מברכין  בר  רבא  זירא, אמר  רבי  אמר 

תמרתו ]משעולה קיטור העשן, שמתמר ועולה מהמוגמר[.

רבי זירא שואל: כיצד מברך לפני שמריח
אמר ליה רבי זירא לרבא בר ירמיה: והא לא קא ארח ]כיצד מברך כשעולה קיטור העשן, 

והרי עדיין לא הריח בו, ועדיין לא נהנה[?

רבא בר ירמיה עונה: מברך לפני שמריח, כשם שמברכים על הפת לפני שאוכלים אותו
לפני  מברכים  כיצד  שואל  שאתה  ]ולשיטתך  ולטעמיך  ירמיה:  בר  רבא  ליה  אמר 
שנהנה[, אם כך 'המוציא לחם מן הארץ' דמברך ]שמברכים על הלחם לפני האכילה, כיצד 
מברכים[, והא לא אכל ]והרי עדיין לא אכל[? אלא, דעתיה למיכל ]מברך לפני האכילה 
הכא נמי ]כאן גם לגבי ברכת המוגמר, מברך לפני שמריח[  על מה שבדעתו לאכול[, 

שהרי דעתיה לארוחי ]דעתו להריח[.

· · ·

ברכת המוגמר 'בורא עצי בשמים' חוץ ממוגמר שעשוי משמן חיה שברכתו 'בורא מיני בשמים'
אמר רבי חייא בריה דאבא בר נחמני, אמר רב חסדא, אמר רב:

ואמרי לה, אמר רב חסדא, אמר זעירי: כל המוגמרות מברכין עליהן בורא עצי בשמים, 
הוא מהעשן  והריח  בעין,  ואינם  נשרפים,  'עצי בשמים'[  ]שהם  פי שהבשמים  על  ואף 

העולה שיש בו ריח טוב,

חוץ ממושק ]מוגמר שנותנים בו מושק ש[שמן חיה הוא ]שעשוי מרעי של חיה[ שמברכין 
עליו בורא מיני בשמים, שהרי אינו 'עץ'.

קושיא מברייתא שכשמריחים עץ רק על ידי ששורפים אותו אין מברכים עליו 'בורא עצי בשמים'
מיתיבי, אין מברכין 'בורא עצי בשמים', אלא על אפרסמון כגון של בית רבי, ועל אפרסמון 
כגון של בית קיסר, שמברכים רק על אפרסמון שנמצא לפנינו בעין, ואין זה מצוי כך 

כך אלא בבית מלכים ובעלי גדולה.

ועל ההדס שבכל מקום גם כן מברכים 'בורא עצי בשמים', והוא הדין לכל הדומה להם, 
שהעץ עצמו מריח בלא שרפה, אבל על מוגמר שאין מריחים אותו אלא על ידי שריפה 

לא מברכים 'בורא עצי בשמים' אלא בורא מיני בשמים.

הדעה  על  ופירכא  ]תשובה  תיובתא  זו  אכן  ואומרת  הקושיא,  עם  מסכימה  הגמרא 
שמברכים על מוגמר 'בורא עצי בשמים'[.
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רב חסדא שואל: מה מברכים על שמן אפרסמון
אמר ליה רב חסדא לרב יצחק: האי משחא דאפרסמון ]שמן אפרסמון[ מאי מברכין עלויה 

]מה מברכים על ריחו[?

רב יצחק בשם רב יהודה: מברכים 'בורא שמן ארצנו'
אמר ליה רב יצחק: הכי אמר רב יהודה: בורא שמן ארצנו, ששמן זה היה גדל ביריחו.

רב חסדא שואל: מה כולם מברכים על שמן זה
אמר ליה רב חסדא: בר מיניה דרבי יהודה ]אל תביא לי ראיה מדבריו בזו[, דחביבא 

ליה ארץ ישראל. לכולי עלמא מאי?

רב יצחק בשם רבי יוחנן: מברכים 'בורא שמן ערב'
אמר ליה רב יצחק: הכי אמר רבי יוחנן, 'בורא שמן ערב'.

· · ·
דעה א': על 'קושט', מברכים. אבל על שמן שיש בו קושט, אין מברכים

מברכין  ויש לו ריח טוב[  'קושט'  אמר רב אדא בר אהבה: האי כשרתא ]צמח הנקרא 
עלויה ]מברכים עליו[ 'בורא עצי בשמים'.

לא  'קושט', והשמן מריח מה'קושט' שבתוכו[  אבל משחא כבישא ]שמן שטומנים בו 
]אין מברכים עליו[, הואיל ואין נראה לעינינו אלא השמן, וה'קושט' אינו נראה.

דעה ב': גם על שמן שיש בו קושט, מברכים. אבל על שמן שיש בו 'קושט' טחון, אין מברכים
ורב כהנא אמר: אפילו משחא כבישא, מברכים עליו,

אבל משחא טחינא ]שמן שנתנו בו 'קושט' טחון[, לא ]אין מברכים עליו[.

דעה ג': מברכים גם על שמן שיש בו 'קושט' טחון
נהרדעי אמרי: אפילו משחא טחינא ]מברכים אפילו על שמן שנתנו בו 'קושט' טחון[.

· · ·
ברכת הסמלק

]עמוד ב:[ אמר רב גידל אמר רב: האי סמלק ]צמח שקוראים לו 'יסמין', והוא מין עשב 

שיש בו שלש שורות של עלים, ובכל שורה יש שלשה עלים[ מברכין עלויה ]מברכים 
עליו[ 'בורא עצי בשמים'.

ברכת 'שבולת נרד'
אמר רב חננאל אמר רב: הני חלפי דימא ]צמח הנקרא 'שבולת נרד', ויש לו ריח טוב[ 
מברכין עלייהו ]מברכים עליהם[ 'בורא עצי בשמים', שצמח זה עשוי כעין גבעולי פשתן, 

ומצאנו שגבעולים נקראים 'עץ', לכן מברכים עליהם 'עצי בשמים'.
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אמר מר זוטרא: מאי קראה ]באיזה פסוק ה'גבעולים'  ]מקור שגבעולים נקראים עץ:[ 
נקראים 'עץ'[?

שנאמר 'והיא העלתם הגגה ותטמנם בפשתי העץ'.

ברכת חבצלת השרון
]אמר רב משרשיא[ האי נרקום דגנוניתא ]חבצלת השרון הגדל בגינה[, מברכין עלויה 

]מברכים עליו[ 'בורא עצי בשמים'.

דדברא ]ואם הוא חבצלת השרון הגדל במדבר[, ברכתו: 'בורא עשבי בשמים'.

ברכת סיגלי
אמר רב ששת: הני סיגלי ]סוג עשב שיש בו ריח טוב[, מברכין עלייהו ]מברכים עליהם[ 

'בורא עשבי בשמים'.

ברכת ריח הפירות
אמר מר זוטרא: האי מאן דמורח באתרוגא או בחבושא ]מי שמריח באתרוג או בחבוש[ 

אומר: 'ברוך שנתן ריח טוב בפירות'.

ברכת האילנות
אמר רב יהודה: האי מאן דנפיק ]מי יוצא[ ביומי ניסן, וחזי אילני דקא מלבלבי ]ורואה 
אילנות מלבלבים[ אומר: 'ברוך שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות, ואילנות 

טובות, להתנאות ]ליהנות[ בהן בני אדם'.

· · ·
מאמר א' של רב זוטרא בר טוביה בשם רב: המקור שמברכים על הריח

אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב: מנין שמברכין על הריח?

שנאמר 'כל הנשמה תהלל יה', איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו, ואין הגוף נהנה ממנו, 
הוי אומר זה הריח.

מאמר ב': עתידים בחורי ישראל לתת ריח טוב כלבנון
ואמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב: עתידים בחורי ישראל, שיתנו ריח טוב כלבנון שיש 

ריח טוב לעלים ולפרחים שלו, שנאמר 'ילכו יונקותיו ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון'.

מאמר ג': הקב"ה עשה שכל אחד אומנתו נאה לו בעיניו
ואמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב: מאי דכתיב 'את הכל עשה יפה בעתו',

מלמד שכל אחד ואחד, יפה לו הקדוש ברוך הוא אומנתו בפניו, ואפילו בורסי ]מעבד 
כן, כדי שלא  הוא  ועשה הקדוש ברוך  לו אומנתו בעיניו,  נאה  עורות בצואת כלבים[ 

יחסר העולם אומנות.

]דברי רב פפא השייכים לענין זה:[ אמר רב פפא: היינו דאמרי אינשי, תלה ליה קורא 
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לדבר אחר תתלה לחזיר מאכל הנקרא 'קורא' שהוא חלק מענפי הדקל, ואיהו דידיה עביד 
– והוא, ה'דבר אחר' ימשיך לעשות כדרכו ולנבור ולהתגלגל באשפה יחד עם ה'קורא', 

שזו היא אומנתו ו'פרנסתו' של הדבר אחד להתגלגל ולאכול אשפה.

מאמר ד': תועלת 'אבוקה' ותועלת 'ירח' לענין יציאה יחידי בלילה
ואמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב: אבוקה כשנים ]כשני בני אדם[ לענין היוצא בלילה, 
]שמאיר הרי  ו'ירח'  יוצא ואבוקה בידו, מותר.  יחידי בלילה, ואם  שאסור לאדם לצאת 

הוא[ כשלשה בני אדם, ]להלן תבאר הגמרא מה התועלת בשלשה יותר מבשנים[.

]ספק: ה'אבוקה' היא כשני אנשים בסך הכל, או כשנים ועוד האדם עצמו )ובסך הכל כשלשה 
אנשים(. וכן לגבי ה'ירח' הוא כשלשה אנשים בסך הכל או כארבעה אנשים[

איבעיא להו, אבוקה, כשנים בהדי דידיה ]הרי היא כשני אנשים ביחד עם האדם עצמו, 
שהרי זה כשני אנשים בסך הכל[,

או דילמא ]או שמא[, אבוקה כשנים לבר מדידיה ]חוץ מהאדם עצמו, נמצא שבסך הכל 
הרי זה כשלשה אנשים[.

וכן, ירח הרי הוא כשלשה אנשים ביחד עם האדם עצמו, שהרי זה כשלשה אנשים בסך 
הכל. או שמא ירח כשלשה אנשים חוץ מהאדם עצמו, ובסך הכל, הרי זה כארבעה אנשים.

]ראיה: אם אבוקה היא בסך הכל כשלשה, ו'ירח' כארבעה בסך הכל, איזו תועלת יש בארבעה:[
תא שמע, וירח כשלשה, אי אמרת בשלמא בהדי דידיה שפיר ]אם תאמר שהירח מועילה 
כשלשה אנשים יחד עם האדם עצמו, הרי מובן מה התועלת שיש בשלשה אנשים, כדלהלן[,

מלבד  אנשים,  כשלשה  מועילה  שהירח  תאמר  אם  ]אך  מדידיה  לבר  אמרת  אי  אלא 
האדם עצמו, ובסך הכל היא מועילה כארבעה אנשים[, אם כן קשה ארבעה למה לי ]איזה 
תועלת יש בארבעה אנשים יותר מבשלשה אנשים, ואם כך לא יתכן שרב אמר שירח 

הוא יותר מאבוקה, שהרי ארבעה אינם מועילים יותר משלשה[?

]מקור שאין תועלת בארבעה אנשים יותר מבשלשה[: והאמר מר, לאחד נראה ]השד[ 
ומזיק. לשנים, נראה, ואינו מזיק. לשלשה, אינו נראה כל עיקר.

אלא, לאו שמע מינה ]מוכח ומבואר מכך[, שאבוקה הרי היא כשנים בהדי דידיה ]יחד 
עם האדם עצמו[, ובסך הכל האבוקה היא כשנים כולל האדם עצמו, וה'ירח' הוא כשלשה 

יחד עם האדם עצמו. שמע מינה.

מאמר ה': נוח לאדם להכנס לכבשן האש ולא להלבין פני חבירו
]מאמר ד[ ואמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב:

ואמרי לה ]ויש אומרים שאת מאמר זה[ אמר רב חנא בר ביזנא, אמר רבי שמעון חסידא:

ואמרי לה, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחי:

נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים,

מנלן?
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מתמר. שנאמר 'היא מוצאת' וגו', שכשהוציאו אותה לשריפה, היא לא אמרה במפורש 
רק  היא  בידה, אלא  יהודה שהפקיד  זאת מהחפצים של  והוכיחה  מיהודה  שהיא הרה 
רמזה זאת באופן שאם יהודה יודה על כך מעצמו, יודה. ואם הוא לא יודה, ישרפו אותה, 

הרי שנוח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חבירו ברבים.

· · ·
ולכלוך  זוהמת  את  להעביר  ידיו  לסוך  שמן  הסעודה  בסוף  לפניו  הביאו  רבנן,  תנו 

המאכלים, והדס להריח, על מה מברך קודם?

דעת בית שמאי: ברכת השמן ]בורא שמן ערב[ קודם לברכת ההדס ]עצי בשמים[
בית שמאי אומרים: מברך על השמן, ואחר כך מברך על ההדס.

דעת בית הלל: ברכת ההדס קודמת
ובית הלל אומרים: מברך על ההדס, ואחר כך מברך על השמן.

דעת רבן גמליאל: כדעת בית שמאי
אמר רבן גמליאל: אני אכריע לצד בית שמאי, שהרי שמן, זכינו לריחו, וזכינו לסיכתו 
]שיש שמן שמריחים אותו ויש שמן שסכים אותו על הגוף[, הדס, לריחו זכינו. לסיכתו 

לא זכינו. הלכך שמן עדיף.

דעת רבי יוחנן: הלכה כרבן גמליאל שפסק כבית שמאי
אמר רבי יוחנן: הלכה כדברי המכריע.

רב פפא נהג כבית הלל
רב פפא איקלע לבי ]נקלע לבית של[ רב הונא בריה דרב איקא, אייתו לקמייהו ]הביאו 

לפניהם[ שמן והדס.

שקל רב פפא בריך אהדס ברישא ]לקח רב פפא תחילה את ההדס ובירך עליו[, והדר 
בריך אשמן ]ולאחר מכן בירך על השמן[.

אמר ליה רב הונא בריה דרב איקא: לא סבר לה מר הלכה כדברי המכריע ]והרי רבן 
גמליאל הכריע שברכת השמן קודמת לברכת ההדס[?

היות ורב פפא התבייש מטעותו הוא אמר בשם רבא שהלכה כבית הלל, אף שרבא לא אמר כך
אמר ליה רב פפא: הכי אמר רבא, הלכה כבית הלל ]שברכת ההדס קודמת לברכת השמן[.

אמנם הגמרא אומרת: ולא היא, ]אין זה כך, רבא לא אמר שהלכה כבית הלל[. ומה 
שרב פפא אמר כן בשם בית הלל, לאשתמוטי נפשיה הוא דעבד ]להציל את נפשו הוא 
לפי שטעה,  התבייש  פפא  מפני שרב  הלל[,  כבית  רבא שהלכה  בשם  לומר  כך,  עשה 

והציל עצמו בכך.

· · ·
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כוס  זה  ואין  המזון,  ברכת  לפני  האכילה  ]לאחר  ויין  שמן,  לפניהם  הביאו  רבנן,  תנו 
שמברכים עליו ברכת המזון, אלא יין ששותים לאחר סיום האכילה[

דעת בית שמאי: מברך תחילה על השמן ואחר כך על היין

היין בשמאלו.  ואת  לפי שעליו מברך תחלה.  בימינו,  אוחז השמן  בית שמאי אומרים: 
מברך על השמן ]בורא שמן ערב[, וחוזר ומברך על היין.

דעת בית הלל: מברך תחילה על היין ואחר כך מברך על השמן

בית הלל אומרים: אוחז את היין בימינו, לפי שעליו מברך תחילה, ואת השמן בשמאלו. 
מברך על היין, וחוזר ומברך על השמן.

וטחו בראש השמש, השמן שנשאר בידיו של בעל הבית ]שהוא תלמיד חכם[, מורח 
אותו על ראשו של השמש, כדי שלא יצא בידים מבושמות בשוק, שגנאי הוא לתלמיד 

חכם לצאת כשהוא מבושם לשוק, ולכן מורח אותו בראש השמש שהוא עם הארץ.

ואם שמש תלמיד חכם הוא, טחו בכותל. מפני שגנאי לתלמיד חכם, לצאת לשוק כשהוא 
מבושם.

· · ·

ששה דברים גנאי לתלמיד חכם

תנו רבנן, ששה דברים גנאי לו לתלמיד חכם:

א. אל יצא כשהוא מבושם לשוק.

ב. ואל יצא יחידי בלילה.

ג. ואל יצא במנעלים המטולאים.

ד. ואל יספר עם אשה בשוק.

ה. ואל יסב בחבורה של עמי הארץ.

ו. ואל יכנס באחרונה לבית המדרש.

ויש אומרים, ז. אף לא יפסיע פסיעה גסה. ח. ואל יהלך בקומה זקופה.

טעם שלא יצא מבושם לשוק

אל יצא כשהוא מבושם לשוק.

יוחנן: במקום שחשודים על משכב  רבי  חייא בר אבא, אמר  אמר רבי אבא בריה דרבי 
זכור, ומבשמים עצמם.

]הגנאי הוא כששם בושם על בגדיו, אבל על גופו אין בזה גנאי:[ אמר רב ששת: לא 
גנאי, שהרי  בזה  אין  בגופו  בבגדו. אבל  בושם  אלא ששם  אמרן שאסור לצאת מבושם 

זיעה מעברא ליה ]זיעת הגוף, מעבירה את ריח הבושם[.
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]דעה א', יש גנאי לצאת מבושם בשערו:[ אמר רב פפא: ושערו כבגדו דמי, שהרי בשערות 
לא מצוי זיעה, וממילא יש גנאי לצאת כשהוא שם בושם על שערותיו.

]דעה ב', אין גנאי לצאת מבושם בשערו:[ ואמרי לה ]ויש אומרים[, שבושם על בגדו, 
כגופו דמי, שמצוי זיעה על שערו, ודינו כמו בושם על גופו, שאין גנאי בזה.

טעם שלא יצא יחידי בלילה
ואל יצא יחידי בלילה.

משום חשדא ]של זנות[.

ולא אמרן שלא יצא  ]אם יש לו קביעות ללמוד עם רבו בלילה, יכול לצאת יחידי:[ 
יחידי בלילה, אלא דלא קביע ליה עידנא ]שלא קבע לו רבו קביעות ללמדו בלילה[,

אבל קביע ליה עידנא ]אבל אם יש לו זמן קבוע ללמוד אצל רבו בלילה[ מידע ידיע 
דלעידניה קא אזיל ]הדבר ידוע שהולך לזמנו הקבוע אצל רבו[, וממילא יכול לאת יחידי 

בלילה, שלא יחשדו בו שהולך לדבר עבירה.

טעם שלא יצא במנעלים מטולאים
ואל יצא במנעלים המטולאים.

מסייע ליה לרבי חייא בר אבא, דאמר רבי חייא בר אבא: גנאי הוא לתלמיד חכם שיצא 
במנעלים המטולאים.

]שאלה: הרי רבי חייא בר אבא יצא במנעלים מטולאים[
איני ]האמנם[, והא ]והרי[ רבי חייא בר אבא נפיק ]יצא בנעלים מטולאות[?

]תשובה: רק בטלאי ע"ג טלאי אסור לצאת[
אמר מר זוטרא בריה דרב נחמן: מה נאמר שת"ח לא יצא בנעלים מטולאות, הוא רק 

בטלאי על גבי טלאי.

]אופנים שיכול ללכת בנעלים מטולאות[
]טלאי בעקב[ ולא אמרן אלא בפנתא ]בפני הנעל, בחלק העליון של הנעל[, אבל בגילדא 

]אבל בעקב[ לית לן בה ]אין לנו בזה, כלומר לא נאמר בזה איסור, שאין זה ניכר[.

]נעלים מטולאות בביתו[ ובפנתא לא אמרן אלא באורחא ]כשהולך בדרך[, אבל בביתא 
לית לן בה ]אבל בביתו אין בזה איסור[.

]מטולאים בשוק בימות הגשמים:[ ולא אמרן אלא בימות החמה, אבל בימות הגשמים 
לית לן בה, שבימות הגשמים יש טיט בארץ, והוא מכסה את הנעל.

ת"ח לא יספר אפילו אם אשתו ]או בתו, או אחותו[ בשוק
ואל יספר עם אשה בשוק.

אמר רב חסדא: ואפילו היא אשתו, שאין הכל מכירין בה, וחושדין אותו.
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לפי שאין הכל  היא אחותו,  ואפילו  בתו,  היא  ואפילו  היא אשתו,  אפילו  הכי,  נמי  תניא 
בקיאין בקרובותיו.

הטעם שלא יסב בחבורת עמי הארץ
ואל יסב בחבורה של עמי הארץ.

מאי טעמא?

דילמא אתי לאמשוכי בתרייהו ]שמא יבוא להימשך אחריהם[.

הטעם שלא יכנס אחרון לבית המדרש
ואל יכנס אחרונה לבית המדרש.

משום דקרו ליה פושע ]מתעצל[.

הטעם שלא יפסיע פסיעה גסה
ויש אומרים, אף לא יפסיע פסיעה גסה.

דאמר מר, פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם.

]תקנתו של מי שפסע פסיעה גסה[
מאי תקנתיה?

להדריה בקדושא דבי שמשי, יחזיר את מה שחיסר במאור עיניו על ידי שישתה כוס 
של קידוש בשבת בלילה.

הטעם שלא יהלך בקומה זקופה
ואל יהלך בקומה זקופה.

דאמר מר: המהלך בקומה זקופה, אפילו ארבע אמות, כאילו דוחק רגלי שכינה,

דכתיב 'מלא כל הארץ כבודו'.

�



 עם פירוש גמרא ופירושה
ותבנית ש"ס נהרדעא החדש

מסכת
ברכות

 חלק ז
דף מד-נ



© 
כל הזכויות שמורות 

 יצא לאור ע"י
 מכון 'תלמוד והלכה'
 רחוב מנחם משיב 12

ירושלים

מהדורת ביקורת
 להזמנות מרוכזות לשיעורי הדף היומי

 053-3129507

 כל הערה והוספה תתקבל בברכה
בפקס 08-9298155

תבנית הש"ס:

שערים ועימוד:
 דוד לוי

050-4130067



3 | גמרא ופירושה /  ייזכנה םיאשננה 

סדר הלימוד מיום ראשון כא שבט תש"פ – עד שבת קודש פרשת משפטים 
כז שבט תש"פ

דף היומי מסכת ברכות דף מד עד דף נ 

הנושאים המרכזיים:

דף מד

ביאת ענקיפיטיתכת טפל	 
פנייתגנייסי	 
ביאתה כחייי זלזבעת םנינה	 
ביאתה יכזיי זל םנה	 
ייסחביאתםענןזלזיחתנםת 	 
עלם םביאנהביא כחייי 	 
עינינבינכית	 

דף מה

ם םביך.	  קילי נגבנ  לכ כםן בעיננת
 םתיגהלכנגבנ ניתים קייכ.

נדנ	  ל יצנכ כי לשםן נאילנה כה זינה,
חיב בביא 

לכאיל.	  ל םזנך ייצנה אזחלק שנםין
םיפלג כחד אזכנן לזיק. נצכ אזכחד

םחבניי
עיננ לשנםיןאזלככאל	 
עיננתכםןכחיביאתעצםי	 

דף מו 

בע "בביצע,יםנםביךביאת םשין	 
ביאת שנםיןעדיביךכיעדסיףביאת	 

 שן.]י םפסנקלזינה,ל נאןחישי[
ביאת טיבי םטנבכה נכםדכייננתכ	 
סדי סנב .םנייטלםנהיכזיינהיםנה	 

כחייינהתחנל .

דף מז

כנןםאבדנהבדיאנה.גזינה.נדנהםשי םית.	 
פתחזכנןיכינלםשיש 

 ביצעטיעהיכזין.בצנע אזסננםי'כםן'.	 
 םתי ש לש בקעי 

כםןחטיפ ,קטיפ ,נתים .כהל כינך	 
בכםן.

צנייףזלנזנלשנםיןאזבכבסניה כאנל 	 
'גדיל'םביךכי'ענקי' סעיד םביך	 
שנםיןבכאנלת]חזז[כנסיי	 
ייכנה	  תזע  ]קטן. לשנםין םצטיף םנ

אעזי [

דף מח

צנייףכיאלנניקלשנםיןעזי 	 
אזלכ	  בביאת םשין כחינה םיצנכ כה

כאללחה
 נאןםשאנינה'זבת'בביאת םשין	 
 שאיתכיץ,םלאיתבנתדיד,בינת,יתיי 	 

בביאת םשין
םקייביאת םשין.ביא יכזיי .ביאת	 

 תיי 

דף מט

בביאת םשין.	  בביא  זינ  ' ידכ '
חתנםתביא זלנזנת.'םלאינית'בביא 

יבנענת.
'ביא 'לזיאח שאייתבביאת םשין.יכה	 

צינךלחשיי
זנעייכאנל ל תחננבבשנםין	 
ייסחשנםיןבזלז ,בעזי ,בםכ ,בכלף,	 

בינביכ

דף נ

ייסח שנםין	 
שנםין	  שנםיןאזכחדבניךבלכ
ביאיכת 'כיביאיכת ' םבייך	 
םתנכהיזכנהל תחלק	 
צנייףזתנחביייתלשנםין	 
ננןבלכםנה]ביאתי.דניילאיסזלביא [	 
בנשינ פת.שינקתםכאלנהזיינה	 
זאחי אינסכיאללפ בלכביא 	 
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'È˙Ó‡ ÁÈÏÓ  ÂÈÙÏ Â‡È‰() ̇ ÙÂ  ‰ÏÁ˙
 ̇ Ù‰  ̇ ‡ ËÂÙÂ  ÁÈÏÓ‰ ÏÚ  ÍÓ ÂÓÚ

 ÂÏ  ‰ÏÙË  ̇ Ù‰˘ ˜ÈÚ  ‡Â‰˘  ÏÎ ÏÏÎ‰  ‰Ê
 ̇ ‡ ËÂÙÂ ˜ÈÚ‰  ÏÚ  ÍÓ  ‰ÏÙË  ÂÓÚÂ

: ‰ÏÙË‰' Ó‚ ÁÈÏÓ ÈÂ‰„  È„ÈÓ  ‡ÎÈ‡  ÈÓÂ
 „  ‰È  ‡Á‡   Ó‡  ‰ÏÙË  ̇ ÙÂ ˜ÈÚ
 ÒÂ‚  ̇ ÂÈÙ ÈÏÎÂ‡ È˘‡   Ó‡  ‡ÈÂÚ

 Â˘ÔÈÏÊ‡  ‰Â‰ ÈÎ  ‰Á     ‰ Ó‡
ÈÎ ÒÂ‚  ̇ ÂÈÙ  ÏÎÈÓÏ ÔÁÂÈ  È„  ‰È˙
 „ÁÂ  „Á ÏÎÏ  ‰ÈÏ ÔÈË˜Ó  ‰‡Ó  È ÔÈÂ‰
ÔÈË˜Ó  ‰˘Ú È ÔÈÂ‰  ÈÎÂ  ‰˘Ú  ‰˘Ú
Â‰ÈÈÈÓ  ‰‡Ó ÏÎÂ  ‰‡Ó  ‰‡Ó  „ÁÂ  „Á ÏÎ  ‰ÈÏ

 ÈÂ‡Ò  ‡˙Ï˙   ‡ˆ Â‰Ï  ̃ ÈÊÁÓ  ‰Â‰ ÏÈÎ‡Â
 „" Ò  ‡ÂÈÊ  ‡ÂÈÊ  ÌÈÚË  ‡Ï„  Ú˙˘ÓÂ Â‰Ï
 ‰Â‰„  „Ú ÏÈÎ‡  Â‰‡ È  ‡ÂÊÓ  ‡ÓÈ‡  ‡Ï‡
 Â  ÈÓ‡  Â  ‰È˙ÂÙ‡Ó  ‡„Â„  ‰ÈÏ  ̃ È˘
 ‰Â‰ Ï" ˘ Â‰ÈÈÊÓ Â˙„  „Ú ÈÏÎ‡  ÂÂ‰ ÈÒ‡
È„Ï  ÔÁÂÈ  È  Â‰Ï Ó‡Â  „ÈÓ„  „Ú ÏÈÎ‡
 ‰‡È˘  ‰„Â‰È  È  ‰ÈÏ „˘Ó  ‰Â‰Â  ‰‡È˘
ÈÎ  ‰È˙ÈÏ  ‰ÈÏ È˙ÈÈÓÂ  ‰È˙‡  È˘ÂÏ‡
È‡ÈÏ ÂÏ  ‰˙È‰  ̇ Á‡ ÈÚ Ó‡  ÈÓÈ„    ‡˙‡
 ‰ÓÓ  ÌÈ‡ÈˆÂÓ  ÂÈ‰˘  ÍÏÓ‰  ‰  ÍÏÓ‰
 ̆ " ÚÓ  ÌÈ‡˙  ÈˆˆÂ˜Ï  ̇ ÈË ÈÏÙÒ  ‡Â  ÌÈ˘˘
ÂÏ  ‰È‰  „Á‡  ÔÏÈ‡ Ó‡  ÔÈ  ‡˙‡  ÈÎ ˘" ÚÏ
 ÌÈ„ÈÂÓ ÂÈ‰˘  ÍÏÓ‰  ‰  ÍÏÓ‰ È‡ÈÏ
 ̇ ÂÎÈ  ̆ Ï˘Ó  ̇ ÂÏÊÂ‚  ‰‡Ò  ÌÈÚ‡ ÂÓÓ
 ̇ Á‡ ÈÚ  Ó‡  ̃ ÁˆÈ '   ‡˙‡  ÈÎ  ̆ „Á

 ‰˙È‰ ‰ ÂÈ‰˘  ‰Ó˘  ̇ ÈÙÂ‚Â  Ï‡˘È  ı‡
 ÌÈÓ˘Ï  ÌÈ‡Â˘  ÌÈ‰Î  ÌÈÁ‡  ̇ Â‚ÂÊ  ÌÈÓ˘
 „ÚÂ  ‡ÂÒÓ Ô Â˜„Â  ̇ Â‰Î  ̇ ÂÈÁ‡  ̇ Â‚ÂÊ
 ‡„ÒÁ  „  ‰È˙Ó    ÂÁÎ˘‡  ‡ÏÂ  ‡Ú„‰
   ‡˜ÂÚ ÓÏÂ  ‡ÓÁ    ÈÓÏ ÔÈÒ  ÂÂ‰„
ÂÂ‰  ‡Ï Â‰È‡  ‡˙‰Î  ÂÂ‰ È‰È‡„ ‚" Ú‡Â  ‡ÓÁ
 ‰È‡  ÁÏÓ  ‰  ÔÈ‡˘  ‰„ÂÚÒ ÏÎ   Ó‡  È‰Î
 ÏÎ  ÔÁÂÈ " ‡  ‡‡   ‡ÈÈÁ È Ó‡  ‰„ÂÚÒ

 ‰ ÔÈ‡˘  ‰„ÂÚÒ: ‰„ÂÚÒ  ‰È‡  ÛÈ˘
'È˙Ó ÍÓ  ÌÈÂÓÂ  ÌÈ‡˙Â  ÌÈÚ ÏÎ‡

 Ï‡ÈÏÓ‚ Ô È„  ̇ ÂÎ  ̆ Ï˘  Ì‰ÈÁ‡
 ̇ Á‡  ‰Î  ‡" ÎÁÂ ÓÂ‡  Ú"  ( ̆ Ï˘ ÔÈÚÓ)

'‚  ÂÈÏÚ  ÍÓ ÂÂÊÓ  ‡Â‰Â  ̃ Ï˘ ÏÎ‡ 'ÈÙ‡
 ̇ ÂÎ ÏÎ‰˘  ÍÓ Â‡ÓˆÏ  ÌÈÓ  ‰˙Â˘‰

ÓÂ‡ ÔÂÙË ' Â„  ‰È‰ ̇ Â˘Ù  ‡Â
:ÔÂÒÁÂ  ̇ Â' Ó‚ È˙Î„  ‚"„  Ë" Ó1 ı‡  È˙ÎÂ 'Â‚Â  ‰ÂÚ˘Â  ‰ËÁ  ı‡

 È˙ÎÂ ' Â‚Â  ÌÁÏ  ‰ ÏÎ‡˙  ̇ ÂÎÒÓ  ‡Ï ˘‡2' ‰  ̇ ‡  ̇ ÎÂ  ̇ Ú˘Â  ̇ ÏÎ‡Â
 ‰ÈÏ  ÈÚÓ  ‡Â‰‰ ÔÈÚ‰  ̃ ÈÒÙ‰  ı‡ ÈÓ  ‚" Â ÔÈÚ‰  ̃ ÈÒÙ‰  ı‡  ÔÂ  ÍÈ‰Ï‡

 ‡ÈÁ " ‡  È„È‡   ˜ÚÈ " ‡  ‰ËÁ‰  ̇ ‡  ÒÒÂÎ‰ ÈËÂÚÓÏ ̇ ˘ÓÁÓ  ‡Â‰˘ ÏÎ
   ‰ Ó‡  ̆ Ï˘ ÔÈÚÓ  ̇ Á‡  ‰Î  ÛÂÒÏÂ  Ó" Ó ÂÈÏÚ  ÍÓ  ‰ÏÁ˙  ÔÈÈÓ‰
 ÛÂÒÏÂ  ıÚ‰ ÈÙ  ‡Â  ÍÓ  ‰ÏÁ˙  ÔÈÈÓ‰  ̇ Ú˘Ó  ‡Â‰˘ ÏÎ Ï" È‡ ÈÓ

Â‰È È‡Ó  ÈÓÈ„  Ï  ÈÈ‡ Ï" ‡  ̆ Ï˘  ÔÈÚÓ  ̇ Á‡  ‰Î[‡] ̆ Ï˘ ÔÈÚÓ  ̇ Á‡  ‰Î
Ï" ‡‚ ‡ ÏÚÂ  ‰„˘‰  ̇ Â˙  ÏÚÂ  ıÚ‰  ÈÙ  ÏÚÂ  ıÚ‰ ÏÚ  ıÚ„ ÈÈÙ‡ ‰„ÓÁ  ı

 ÏÚÂ  ÍÓÚ Ï‡˘È ÏÚ  ÂÈ‰Ï‡ ' ‰  ÌÁ  ‰ÂËÓ  ÚÂ˘ÏÂ  ‰ÈÙÓ ÏÂÎ‡Ï  ÂÈ˙Â‡Ï  ̇ ÏÁ‰˘  ‰ÁÂ  ‰ÂË
 ‰ÎÂ˙Ï  ÂÏÚ‰Â ÂÈÓÈ  ‰‰Ó  Í˘„˜  ÈÚ  ÌÈÏ˘ÂÈ  ‰˙Â  ÍÁÊÓ ÏÚÂ  Í˘„˜Ó ÏÚÂ  ÍÈÚ  ÌÈÏ˘ÂÈ

 ‰„˘‰  ̇ Â˙ ÏÚÂ  ‰ÏÎÏÎ‰ ÏÚÂ  ‰ÈÁÓ‰ ÏÚ ÔÈÈÓ‰  ̇ ˘ÓÁ„ ÏÎÏ  ÈËÓÂ  ÂË  ‰˙‡ ÈÎ  ‰ ÂÁÓ˘Â
 ‡˙‡  ÈÎ  ÌÈ˙Á  È‡Ó  Ì˙ÁÈÓ  ‰ÈÁÓ‰ ÏÚÂ  ı‡‰ ÏÚ  Ì˙ÂÁÂ 'ÂÎ[] ÍÂ  Á"  ÌÈ˙Á   Ó‡ ÈÓÈ„  

 ı‡‰ ÏÚ Ó‡  ÔÁÂÈ ' Â  ‰È˙ÂÈÙ ÏÚÂ  ı‡‰  ÏÚ  Ó‡  ‡„ÒÁ   È‡Ó  ‡Î‰  ÌÈ˘„Á È˘‡Â  Ï‡˘È  ̆ „˜Ó
 ÌÓÚ " ‡  ̇ ÂÈÙ‰  ÏÚÂÔ‡Â ÈÏÎ‡  Â‰È‡  ̃ ÁˆÈ  "  ‰Ï  ÛÈ˜˙Ó Â‰Ï  ‡‰Â ÔÏ  ‡‰  È‚ÈÏÙ  ‡ÏÂ

ÔÈÎÓ„ ‰È˙ÂÈÙ ÏÚÂ  ı‡‰  ÏÚ Ó‡ ÔÁÂÈ '   ̇ ÂÈÙ‰ ÏÚÂ  ı‡‰  ÏÚ Ó‡  ‡„ÒÁ    ÍÂÙÈ‡  ‡Ï‡
Ó‡
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    רש "י (סידור 

מחזור  קעו , עמ' הפרדס קט , סי'

סט ) סי' ‰È‰ויטרי ÏÎ‰˘
.Â„   

יד :) ‡ÓÂ(ערובין  ÔÂÙË '
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        ( שם .ÏÎÏ(ערובין  ÈËÓÂ ÂË ‰˙‡ ÈÎ    

ע ) סי' מחז"ו קעז, עמ' הפרדס  קי, סי' רש "י ‰.‰ÈÁÓ(סידור  ÏÚ   .‰ÏÎÏÎ‰ ÏÚÂ     
  ( עא סי' מחז "ו קעח , עמ' הפרדס  קיג , סי ' רש "י (סידור 

̇
ÂÙÒÂ˙  ÛÒÂÓ

˘‰Ï‡Âא . ÏÎ ÔÈ„ ÂÚÈÓ˘‰
.‰ÏÙË ÂÓÚÂ ˜ÈÚ 

 .בÓÂ‡ ˙ÈÈ‰ Î"Ï‡„
ÌÂ˘ È‚Ï ‰ÏÙË ‰È‡ ÌÏÂÚÏ
ÔÈ˙È˙Ó Ï"Ó˜ ,ÌÏÂÚ˘ „
ÂÈ‡ Â˙ÏÈÎ‡ ˜ÈÚ„ ‡ÎÈ‰„
˙Ù‰ ‡ÈÂ‰„ ,˙Ù‰ ÌÂ˘Ó
.ÏÏÎ ‰ÈÏÚ ÍÓ ÂÈ‡Â ‰ÏÙË

.ג‡È˜Ú ' ıÙ˜[„]
˘Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î ÍÂ
Ó‡˜ ‡È˜Ú ' ‡‰Â ,'ÂÎÂ
‡Ï‡ ÏÎ‡ ‡Ï ÂÏÈÙ‡ ÔÈ˙È˙Ó
ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ ÂÂÊÓ ‡Â‰Â ˜Ï˘
‰ÓÏ Î"‡Â ,'ÂÎÂ ˙ÂÎ ˘Ï˘

.˙ÂÎ '‚ Í ‡Ï 
 .דÓ‡˜ ‡˜Â„ Ú"„

ÚÓ˘Ó ÔÎÂ ,ÂÚÂ˘ ÏÎ ÏÎÂ‡
,ÂÂÊÓ ‡Â‰Â ˜Ï˘ ÔÂ˘Ï‰
ÏÎ ÌÈÓ˙ ÏÎ‡ ‡Ï [Ì˙‰Â]

.ÂÚÂ˘. ה‡ÓÏ˘[Â]
ÈÎÊÓ È‡˘ ‰Î‰ ˙ÏÁ˙
ÈÙ ÏÚÂ ıÚ‰ ÏÚ ÈÈÙ ‡˘
˙Á˙ ÔÈÈ ÌÈÈÎÊÓ Â‡ ıÚ‰

.ÔÙ‚ ıÚ.וÍ„Î
.ÔÂÊÓ‰ ˙Î ÈÎÊÓ˘

‰˙‡ ÈÎ Ó‡È˘ Ì„Â˜Â
˙˘ ,Ó‡È ÏÎÏ ÈËÓÂ ÂË
‰Ê‰ ÁÂÓ‰ ÌÂÈ ÂÓÁ
È˘‡Â ÌÈÂË ÌÈÓÈÂ
‰ÂËÏ ÂÎÊ Ó‡È [ÌÈ˘„Á]

.‰Ê ÈÂÏÙ ÌÂÈ 
ÁÂ„ז. „Á ÏÎ‡ ÔÈÎÓ ‡Ï„

ÔÏÏÂÎ ‡Ï‡ ‰ÓˆÚ ÈÙ ‰Î
.˙Á‡ ‰Î ÔÏÂÎ

ÌÈÁÈח . Ó‡„ ÔÁÂÈ '
ÈÏ ‰Â˙ ˜ÂÒÚÈÂ Â‡Âˆ
Ï‡ÂÓ˘Â ,'ÂÎÂ È„ Ï
ÈÏ ‰ÏÁ˙ ‰˘‡ ‡˘Â Ó‡„
Ì‡ ‰ÓÈ˙ ÔÈ‡Â ,'ÂÎÂ Ó‡ È"‡
Ï ÈÓ ‰È‰˘ Ï‡ÂÓ˘
ÂÈÙÏ ÂÈ‰˘ ,È"‡ ÈÏ ‰ÂÓ„
‰È‰˘ È"‡ ÈÓ ÌÈ„ÈÓÏ˙

Ï „ÓÙ"Ú‡ ÔÁÂÈ 'Â ,Ì‰
„Ó ‰È‰ È"‡Ó ‰È‰˘
.ÏÓ ÂÈÙÏ˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï
‰ÏÚ ÍÈÙ[„ ‡Î‰Ó ‰˘˜Â]
Ô‡Â ÈÏÎ‡ Â‰È‡ ‡„ÒÁ „
‡È˘Â˜ È‡ÓÂ ,'ÂÎÂ ÌÈÎÓ
ÏÓ ‰È‰˘ ‡„ÒÁ  ‡ÓÏ„
ÂÈÙÏ ÂÈ‰˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï „Ó
,'ÂÎÂ Ï ÈÏ ÔÁÂÈ 'Â È"‡Ó

.'ÂÎÂ Ï"ÈÂ   


 Ï‡Á ÂÈ
.ÁÈÏÓ ÂÏ Â‡È‰] 'È˙ÓÂÈÈ‰

.[˙ÈË ÈÏÙÒ˙ÂÈÙ ÈÏÎÂ‡
.Â˘ ÒÂ‚„Â‡Ó ÌÈ˜Â˙Ó˘

ÁÈÏÓ „ ÏÎÂ‡ ÌÏÎÂ‡‰Â
ÂÈ‰˘ ÔÓ˜Ï ÔÈÓ‡„Î ,Ì‰ÓÚ
ÈˆˆÂ˜Ï ˙ÈË ÈÏÙÒ ÔÈ˙Â
È‡˘ ,˜ÈÚ ÁÈÏÓ Â˙Â‡Â ,ÌÈ‡˙
ÒÂÈ‚ ˙ÂÈÙ ÈÏÎÂ‡Ï ˘Ù‡
‡Ï‡ ÂÈ‡ ÂÓˆÚ ˙Ù‰Â ,Ì‰ ‡Ï

.ÁÈÏÓ‰ Â ˙ÙÏÏ‡˜ÏÒ ‡ÂÈÊ
.Í˙Ú„,Ï ÔÈÂÈÚ Á" 'ÈÙ 'ÈÚ]

.[‡È‡ÈÏ ÂÏ ‰˙È‰ ˙Á‡ ÈÚ]
‰ÓÓ ÌÈ‡ÈˆÂÓ ÂÈ‰˘ ÍÏÓ‰

.˙ÈË ÈÏÙÒ ‡Â ÌÈ˘˘'ÈÙ
‡Â‰Â ,˙ÈË ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÏÙÒ
ÔÈÏÎÂ‡˘ Á‡ ÔÈÏÎÂ‡˘ ÁÈÏÓ‰
˜ÓÏ ‰‰ ÒÂ‚ ˙ÂÈÙÓ
ÈÓ È‡ ,ÂÈÚÓ˘ ‰ÏÈÎ‡‰

.[‰ÈÈÏÏ ‰È‚„'È˙ÓÏÎ‡
ÍÓ ÌÈÂÓÂ ÌÈ‡˙Â ÌÈÚ
È„ ˙ÂÎ ˘Ï˘ Ì‰ÈÏÚ
ÌÈÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô
.˘Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î
˙˘ÓÁÓ ‡Â‰˘ ÏÎ ‡˜ÈÒ‡Â
‰ËÁ Ô‚„ ÔÈÓ ‡Â‰˘ ,ÌÈÈÓ‰
ÏÚÂ˘ ˙ÏÂ˘ ˙ÓÒÂÎ ‰ÂÚ˘Â
‰ÏÁ˙ ,ÔÈÏ˘ÂÓ Ô‰Â ,ÔÂÙÈ˘Â
˙ÂÂÊÓ ÈÈÓ ‡Â [ÍÓ]
.˘Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î ÛÂÒÏÂ
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ברכות דף מד  יום ראשון כא שבט תש"פ 

משנה 

 הברכה על המליח ]שהוא העיקר[ פוטרת את הפת ]שהוא הטפל[ 
הביאו לפניו מליח ]דבר מלוח[ תחלה, ופת עמו, 

מברך על המליח, ופוטר את הפת. שהפת טפלה לו. 

 זה הכלל: כל שהוא עיקר, ועמו טפלה. מברך על העיקר, ופוטר את הטפלה. 

 גמרא 

 בירור: איזה 'מליח' הוא עיקר והפת טפילה לו 
 מבררת הגמרא: ומי איכא מידי ]וכי יש דבר[ דהוי מליח עיקר, ופת טפלה? 

 ביאור: בפירות גינוסר שהם מאד מתוקים, הפת טפילה להם 
אמר רב אחא בריה דרב עוירא, אמר רב אשי: באוכלי פירות גנוסר שנו ]המשנה מדברת 

על פירות מהעיר טבריה שהם מתוקים מאד, והם חשובים יותר מהפת[. 

 טעמם המיוחד של פירות גינוסר 
דרבי  אזלינן בתריה  הוה  כי  חנה:  בר  בר  אמר רבה  הפירות:[  יוחנן באכילת  רבי  ]א'   
בי מאה  הוינן  כי  גנוסר,  פירות  ]לאכול[  למיכל  יוחנן,  רבי[  אחרי  הולכים  היינו  ]כאשר 
]כאשר היינו מאה אנשים[ מנקטינן ליה לכל חד וחד עשרה עשרה ]כל אחד מאיתנו לקח 

בשבילו עשרה פירות, כך שבסך הכל היו לו אלף פירות[. 

וכי הוינן בי עשרה ]וכאשר היינו עשרה אנשים[, מנקטינן ליה כל חד וחד מאה מאה 
]כל אחד מאיתנו היה לוקח בשבילו מאה פירות, כך שבסך הכל היו לו אלף פירות[. 

וכל מאה מינייהו ]וכל מאה פירות, מפירות אלו[ הוה מחזיק להו צנא בר תלתא סאוי 
]היה מחזיק אותם סל בן שלש סאים[, 

ואכיל להו ]ורבי יוחנן היה אוכל את כל הפירות שהביאו בשבילו[, ומשתבע דלא טעים 
זיונא ]ולאחר מכן היה נשבע שלא טעם דבר מאכל[. 

מבררת הגמרא: זיונא סלקא דעתך ]וכי עולה על דעתך שרבי יוחנן אמר שהוא לא 
טעם דבר מאכל, הרי הוא אכל[. 

 מבארת הגמרא: אלא אימא ]תאמר[, רבי יוחנן אמר שהוא לא טעם 'מזונא' ]דבר הסועד 
ומשביע[, שמרוב חביבות הפירות אין 'שבעים' מהם, ואפשר לאכול מהם עוד ועוד. 

]ב' רבי אבהו באכילת הפירות:[ רבי אבהו אכיל מפירות אלו, עד דהוה שריק ליה דודבא 
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מאפותיה ]עד שהזבוב היה מחליק ממצחו, שמתוך צהלת הפנים מאכילת הפירות, הבשר 
מחליק[. 

]ג' רב אמי ורב אסי באכילת הפירות:[ ורב אמי ורב אסי הוו אכלי ]היו אוכלים מפירות 
אלו[ עד דנתור מזייהו ]עד ששערותיהם היו נושרות[. 

 ]ד' רבי שמעון בן לקיש באכילת הפירות:[ רבי שמעון בן לקיש הוה אכיל ]היה אוכל 
פירות אלו[ עד דמריד ]עד שדעתו היתה מטרפת מפירות אלו[. 

 ואמר להו רבי יוחנן לדבי נשיאה שידאגו לרבי שמעון בן לקיש, והוה משדר ליה רבי 
יהודה נשיאה באלושי אבתריה ]והיה שולח רבי יהודה הנשיא המוני בני אדם אחרי ריש 

לקיש[, ומייתי ליה לביתיה ]והיו מביאים אותו לביתו[. 

 מעלת פירות ארץ ישראל 

 ]כמות פירות שינאי המלך היה מוציא מעיר אחת:[ כי אתא ]כאשר בא[ רב דימי ]מארץ 
ישראל[,  ]שהוא בארץ  לינאי המלך בהר המלך  לו  אמר, עיר אחת היתה  ישראל לבבל[ 
שהיו מוציאים ממנה ששים רבוא ספלי טרית ]שש מאות אלף ספלים מלאים חתיכות דג 
חתוך[, לקוצצי תאנים ]למאכל פועלים שקוצצים תאנים, שהיו מרובים כל כך הפועלים 

עד שהיו צריכים כל כך הרבה תאנים לאכילה[ מערב שבת לערב שבת. 

 ]כמות פירות שינאי המלך היה מוציא מאילן אחד:[ כי אתא ]כאשר בא[ רבין ]מארץ 
ישראל לבבל[ אמר, אילן אחד היה לו לינאי המלך בהר המלך, שהיו מורידים ממנו ארבעים 
– שהיו מורידים בכל חודש שלשה פעמים גוזלות  סאה גוזלות, משלוש בריכות בחדש 

מהאילן, ובכל פעם היתה בהם כמות של ארבעים סאה. 

 מעלת ארץ ישראל: עיר בארץ ישראל שהיו בה שמונים זוגות אחים כהנים נשואים לשמונים 
זוגות אחיוות כהנות 

כי אתא ]כאשר בא[ רבי יצחק ]מארץ ישראל לבבל[ אמר: עיר אחת היתה בארץ ישראל, 
זוגות אחיות כהנות,  זוגות אחים כהנים, נשואים לשמנים  וגופנית שמה, שהיו בה שמנים 
כהנים ממשפחה אחת, שנשואים לשתי אחיות  זוג הם שני אחים  כל  זוגות,  ]שמונים 

כהנות ממשפחה אחת[. 

]בבבל לא היה דבר כזה:[ ובדקו רבנן מסורא ועד נהרדעא, ולא אשכחו בר מבנתיה דרב 
]ולא מצאו דבר כזה, חוץ מבנותיו של רב[ חסדא ]שהית כהנות[, דהוו נסיבן ]שהם היו 
ואף על גב דאינהי הוו  ]שהם היו אחים[,  לרמי בר חמא ולמר עוקבא בר חמא  נשואות[ 
כהנתא ]שהם, בנות רב חסדא, היו כהנות[ אינהו לא הוו כהני ]הם, האחים, לא היו כהנים[. 

 גדר סעודה 

 ]שיש בה מלח:[ אמר רב: כל סעודה שאין בה מלח, אינה סעודה. 

יוחנן: כל סעודה שאין בה שריף  אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי   ]שיש בה שריף:[ 
]תבשיל לח שיש בו מרק[ אינה סעודה. 
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משנה 

 מה היא הברכה האחרונה של שבעת המינים 
 ]דעה א':[ אכל ענבים ותאנים ורמונים ]שהם פירות משבעת המינים[, מברך אחריהם 

שלש ברכות ]ברכת המזון[, דברי רבן גמליאל. 

 ]דעה ב':[ וחכמים אומרים: ברכה אחת )מעין שלש(. 

 רבי עקיבא: כל דבר שהוא 'מזונו' מברך אחריו ברכת המזון 
רבי עקיבא אומר: אפילו אכל שלק ]תבשיל[ של ירק, והוא מזונו ]שסומך עליו למזון[, 

מברך עליו שלש ברכות ]ברכת המזון[. 

 מהי הברכה הראשונה של מים 
 ]דעה א':[ השותה מים לצמאו, מברך 'שהכל נהיה בדברו'. 

 ]דעה ב':[ רבי טרפון אומר: 'בורא נפשות רבות וחסרונן', ]שה' בורא את הנפשות ואת 
צרכי סיפוקם['. 

גמרא 

 טעמו של רבן גמליאל: התורה מונה את שבעת המינים, אחר כך מוזכר בפסוק 'לחם', ועליהם 
התורה אומרת 'ואכלת ושבעת וברכת' 

מאי טעמא דרבן גמליאל שמברכים ברכת המזון על שבעת המינים? 

דכתיב 'ארץ חטה ושעורה' וגו'. וכתיב 'ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם' וגו'. וכתיב 
'ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך', הרי שהפסוק שנאמר בו חובת ברכת המזון, נאמר 

על לחם וגם על כל שבעת המינים. 

 רבנן סוברים שתיבת 'ארץ' שבפסוק שמוזכר בו לחם, מפרידה בין העניינים, וברכת המזון נאמרה 
רק עליו ולא על שבעת המינים 

ורבנן 'ארץ', הפסיק הענין, שיש הפסק בין שבעת המינים המוזכרים בפסוק הראשון, 
לדין ברכת המזון, שביניהם נאמר הפסוק 'ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם', ואם 

כן דין ברכת המזון נאמר רק על לחם ולא על שבעת המינים. 

 רבן גמליאל סובר שתיבת 'ארץ' מפרידה בין הענינים רק בענין זה שב'חטה ושעורה' אין מברכים 
עליהם ברכת המזון כשאינם מבושלים או אפויים 

 מבררת הגמרא: ורבן גמליאל נמי ]גם[, הלא נאמר בפסוק 'ארץ' ואם כן הפסיק הענין, 
ומה יענה על כך רבן גמליאל הסובר שדין ברכת המזון נאמר גם על שבעת המינים. 

מבארת הגמרא: ההוא - הפסק זה, מבעי ליה ]נצרך לשיטת רבן גמליאל[, כדי להפסיק 
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בין הפסוק הראשון שנאמר בו 'חטה ושעורה', לבין הפסוק שאחריו שנאמר בו 'לחם', 
למעוטי הכוסס את החטה, כדי למעט שדין ברכת המזון שנאמר בהמשך הפסוקים לא 
נאמר גם על האוכל 'חטה' לא מבושלת ולא אפויה, אלא על חיטה שעשו ממנה לחם 

וכדומה. 

אבל תיבה זו לא באה להפסיק בין שבעת המינים המוזכרים בפסוק הראשון, לברכת 
המזון המוזכרים בפסוק שאחר כך, ועל כל שבעת המינים לשיטת רבן גמליאל מברכים 

ברכת המזון. 

· · ·

 ברכת מיני דגן, לפניהם מזונות, ולאחריהם מעין שלש 
אמר רבי יעקב בר אידי, אמר רבי חנינא: כל שהוא מחמשת המינין ]חמשת מיני דגן: 
חטין, שעורין, כוסמין )שהוא מין חטה(, שבולת שועל ושיפון )שהם מין שעורה([, אם 
עשה מהם תבשיל, בתחלה מברך עליו 'בורא מיני מזונות'. ולבסוף, לאחר האכילה: ברכה 

אחת מעין שלש. 

 ברכת שבעת המינים, לפניהם 'העץ' ולאחריהם מעין שלש 
שבעת  ]משאר  המינין  משבעת  שהוא  כל  לוי:  בן  יהושע  רבי  אמר  מרי,  בר  רבה  אמר 
המינים, חוץ מחטה ושעורה[ בתחלה, מברך 'בורא פרי העץ'. ולבסוף, ברכה אחת מעין שלש. 

 נוסח מעין שלש על אכילת פירות 
אמר ליה אביי לרב דימי: מאי ניהו ברכה אחת מעין שלש? 

אמר ליה רב דימי: אפירי דעץ ]על פרי העץ מברכים נוסח זה:[ 

'על העץ, ועל פרי העץ, ועל תנובת השדה. 

ועל ארץ חמדה טובה ורחבה, שהנחלת לאבותינו, לאכול מפריה, ולשבוע מטובה. 

ותבנה  ועל מזבחך,  ועל מקדשך,  עירך,  ירושלים  ועל  ישראל עמך,  ה' אלהינו על  רחם 
ירושלים עיר קדשך במהרה בימינו, והעלנו לתוכה, ושמחנו בה. 

כי אתה טוב, ומטיב לכל. 

 נוסח מעין שלש על חמשת מיני דגן 
דחמשת המינין ]על חמשת מיני דגן, מברך[: 

 'על המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה' כו', 

וחותם: 'על הארץ ועל המחיה'. 

 ספק: האם חותמים במעין שלש גם בהודאה על הארץ וגם בהודאה על הפירות. או ש'אין חותמים 
בשנים' 

מיחתם במאי חתים? 
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אמר: רב חתים  ]מארץ ישראל לבבל[  רב דימי  ]כאשר בא[  כי אתא  ]ביאור הספק:[   
בראש חדש 'ברוך מקדש ישראל וראשי חדשים', ]ואף שאין חותמים ברכה בשני עניינים, 
מכל מקום אין זה ממש חתימה בשני דברים, כיון שענינם אחד, שה' מקדש את ישראל 
שהם מקדשים את הזמנים[, והספק הוא: הכא מאי ]כאן בברכת מעין שלוש, איך חותמים[ 
האם חותמים גם בהודאה על הארץ וגם בהודאה על הפירות. או שזה חתימה בשנים, 

וחותמים רק באחד מהם? 

 פשיטת הספק: חותמים בשנים. ויש שתי דעות מה הוא בדיוק נוסח החתימה 

על הארץ  ה'  אתה  'ברוך  היא:  פירות  על  מעין שלש  ברכת  חתימת  רב חסדא אמר: 
ועל פירותיה'. 

ורבי יוחנן אמר: נוסח החתימה הוא 'ברוך אתה ה' על הארץ ועל הפירות'. 

 רב עמרם: האמוראים לא חולקים, אלא שאחד אמר את הנוסח לבני ארץ ישראל ואחד אמר את 
הנוסח לבני בבל 

אמר רב עמרם: ולא פליגי, הא – מה שאמר רב חסדא ]שהוא מבני בבל[ שהנוסח הוא 
'על הארץ ועל פירותיה' הוא לן ]לנו[, בני בבל. 

והא – ומה שאמר רבי יוחנן ]שהוא מבני ארץ ישראל לומר[ 'על הארץ ועל הפירות', 
הוא להו ]להם[, בני ארץ ישראל. 

 ]בירור: כיצד יתכן שבני בבל אומרים 'על הארץ ועל פירותיה':[ מתקיף לה רב נחמן 
ואינם  ישראל,  ארץ  פירות  את  ]אוכלים  אכלי  ישראל[  ארץ  בני  ]הם,  אינהו  יצחק:  בר 
מברכים 'על פרותיה'[, ואנן מברכין ]ואיך יתכן שאנחנו בני בבל שאיננו אוכלים מפירות 

ארץ ישראל, נברך בנוסח 'על פירותיה'[? 

]ביאור חדש: בארץ ישראל אומרים 'על הפירות' ובבבל 'על פירותיה':[ אלא, איפוך. רב 
חסדא ]שהיה מבבל[ אמר: שנוסח הברכה הוא 'על הארץ ועל הפירות'. רבי יוחנן ]שהיה 

מארץ ישראל[ אמר שנוסח הברכה הוא: 'על הארץ ועל פירותיה'. 

· · ·

 דעה א', מברכים ברכה אחרונה על ביצה ובשר, אבל על ירקות לא 

]עמוד ב[ אמר רב יצחק בר אבדימי, משום רבינו: על הביעא ]על הביצה[, ועל מיני קופרא 

]ועל כל מיני בשר[, בתחלה מברך שהכל. ולבסוף, בורא נפשות רבות וכו'. 

אבל ירקא ]אבל על ירקות[, לא מברכים ברכה אחרונה. 

 דעה ב', מברכים בורא נפשות גם על ירקות, אבל על מים לא 

לא  מיא  אבל  אחרונה[,  ברכה  מברכים  ירק  על  ]אפילו  ירקא  אפילו  יצחק אמר:  ורבי 
]אבל על מים לא מברכים ברכה אחרונה[. 
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 דעה ג', מברכים בורא נפשות גם על מים 

ורב פפא אמר: אפילו מיא ]אפילו על מים מברכים ברכה אחרונה[. 

 מר זוטרא נהג כדעה א' 

מר זוטרא, עביד כרב יצחק בר אבדימי. 

 רב שימי בר אשי נהג כדעה ב 

ורב שימי בר אשי, עביד כרבי יצחק. 

]סימן לזכור את שיטות האמוראים:[ וסימנך, חד ]שם אחד[, מר זוטרא שהוזכר כאן 
אבדימי,  בר  יצחק  כרב  שמות[  ]כשתי  כתרי  סובר  הוא  אביו,  שם  בלא  בלבד,  בשמו 

שהוזכר כאן בשמו, ובשם אביו. 

 ותרי ]שתי שמות[, מר רב אשי, שהוזכר כאן בשני שמות, בשמו ובשם אביו, הוא סובר 
כחד ]כשם אחד[, כרבי יצחק שהוזכר כאן יחיד בשמו בלא שם אביו. 

 רב אשי: כשזכרתי, נהגתי ככל השיטות 

בפעמים שזכרתי עשיתי  ]אני  ככולהו  דכי מדכרנא עבידנא  זמנא  אנא  רב אשי:  אמר 
כלל השיטות, ואף כרב פפא, וברכתי ברכה אחרונה גם על מים[. 

 ביאור משנה ]שאומרת שיש דבר שאינו טעון ברכה אחרונה[ לפי ג' שיטות אלו 

תנן, כל שטעון ברכה לאחריו, טעון ברכה לפניו. 

 ויש שטעון ברכה לפניו, ואין טעון ברכה לאחריו. 

המשנה  יצחק בר אבדימי,  בשלמא לרב  ]לשתי הדעות הראשונות, המשנה מובנת:[   
באה לאפוקי ירקא ]להוציא ירקות וכל שכן מים, שאינם טעונים ברכה לאחריה[. ולרבי 

יצחק, המשנה באה לאפוקי מיא ]להוציא מים, שאינם טעונים ברכה לאחריה[. 

 ]ביאור הברייתא לדעה ג':[ אלא לרב פפא שסובר שגם על מים מברכים ברכה אחרונה, 
לאפוקי מאי ]מה באה המשנה להוציא, על מה לא מברכים ברכה אחרונה[? 

או  שאין מברכין כשמורידים את התפילין  מצות,  ]להוציא[  לאפוקי  מבארת הגמרא: 
את הציצית, וכן אין מברכים אחר תקיעת שופר ולולב וכדומה. 

ולבני  תפילין:[  מצות  על  אחרונה'  'ברכה  הסוברים שמברכים  לפי  הברייתא  ]ביאור 
מערבא דבתר דמסלקי תפילייהו מברכי ]לבני ארץ ישראל שלאחר שמורידים את התפילין 
מברכים[ 'אשר קדשנו במצותיו וצונו לשמור חקיו', לאפוקי מאי ]מה באה המשנה להוציא, 

על מה לא מברכים ברכה אחרונה[? 

מבארת הגמרא: לאפוקי ריחני ]להוציא, ריח, שאין מברכים אחריו ברכה אחרונה[. 

· · ·
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 מתוך כל המאכלים שהם בגודל ביצה, אין מאכל יותר טוב לגוף מביצה 
אמר רבי ינאי, אמר רבי: כל מאכל שהוא בגודל כביצה, ביצה טובה ממנו לגוף. 

]ביצה צלויה מעט, יותר טובה משש לוג סולת:[ כי אתא ]כאשר בא[ רבין ]מארץ ישראל 
לבבל[ אמר: טבא ביעתא מגולגלתא ]טובה ביצה מגולגלת, שהיא צלויה )צלייה היא בלא 
מים, בחום האש(, והיא לחה ורכה )שצלו אותה מעט זמן([, משיתא קייסי ]מששה מדות 

המחזיקות לוג[ סולתא ]סולת[. 

 כי אתא רב דימי אמר: טבא ביעתא מגולגלתא ]טובה ביצה אחת מגולגלת, שהיא לחה 
ורכה[, משיתא ]מששה מדות המחזיקות לוג סולת[. 

ועוד אמר: מטויתא ]ביצה צלויה צליה קשה[, טוב לגוף מארבע ]מדות המחזיקות לוג 
סולת[. 

 מבושלתא ]ביצה מבושלת במים[, כל שהוא כביצה, ביצה טובה הימנו, לבר מבשרא ]ועל 
ביצה כזו, אמר רבי ינאי בשם רבי 'כל שהוא כביצה ביצה טובה ממנו'[. 

· · ·
שנינו במשנה רבי עקיבא אומר: אפילו אכל שלק כו' ]והוא מזונו מברך עליו שלש ברכות[. 

מבררת הגמרא: ומי איכא מידי דהוה שלק מזוני ]וכי יש דבר כזה שירק מבושל הוא 
מזונו[? 

 אמר רב אשי: בקלח של כרוב שנו ]שהוא מזון[. 

 ברייתא על מעלת הכרוב, וכן על מאכלים שונים אם הם בריאים או מזיקים, ]ובהמשך הגמרא 
מסבירה את הברייתא[ 

 ]טחול:[ תנו רבנן, טחול, יפה לשינים, וקשה לבני מעים. 

 ]כרתי:[ כרישין ]כרתי[, קשין לשינים, ויפין לבני מעים. 

 כל ירק חי, מוריק ]נוטל תואר הפנים[. 

וכל קטן ]שלא גדל כל צרכו[, מקטין. 

וכל נפש ]דבר חי הנאכל שלם, כגון דגים קטנים שגדלו כל צרכן[, משיב את הנפש. 

וכל קרוב לנפש ]האוכל מן הבהמה במקום חיות שלה[, משיב את הנפש. 

כרוב למזון, ותרדין לרפואה. 

 אוי לו לבית ]לכרס[ שהלפת עוברת בתוכו, כלומר: אוי לאוכל לפת. 

 אופן אכילת טחול כדי שרק יועיל ולא יזיק 
אמר מר, טחול, יפה לשינים. וקשה לבני מעים. 

 מאי תקנתיה, נלעסיה ]ילעס אותו כאשר הוא חי בלא בישול[, ]שכאשר הוא לא מבושל 
הוא יותר קשה ולועס אותו יותר ומועיל לשיניים[, ונשדייה ]ואחר כך ישליך אותו[, ולא 

יבלע אותו וכך לא יזיק למעיים. 
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 אופן אכילת כרישין כדי שרק יועיל ולא יזיק 
 שנינו בברייתא: כרישין, קשין לשינים, ויפין לבני מעים. 

יצטרך  ולא  רך  שיהיה  כדי  בקדירה[,  הרבה  אותו  ]יבשל  לשלקינהו  תקנתיה,  מאי   
ללעוס אותו בשיניים, ונבלעינהו ]ויבלע אותו[, וכך יועיל למעיים בלא להזיק לשיניים. 

 אכילת ירק חי 
 שנינו בברייתא: כל ירק חי, מוריק ]נוטל את תואר הפנים[. 

אמר רבי יצחק: דבר זה נאמר כשאוכל ירק חי בסעודה ראשונה של אחר הקזה ]הוצאת 
דם מהגוף[. 

 מאמר א' של רבי יצחק: אסור לדבר עם מי שאוכל ירק חי בבוקר לפני ד' שעות )כלומר לפני 
שאוכל סעודתו( 

ואמר רבי יצחק: כל האוכל ירק קודם ארבע שעות, אסור לספר הימנו ]אסור לדבר איתו[. 

 מאי טעמא? משום ריחא, שקודם ד' שעות, אינו זמן סעודה, והגוף ריקן, והריח קשה 
לבני אדם המספרים עמו. אבל לאחר ד' שעות הוא כבר זמן סעודה, וכשאוכל סעודה 

והגוף אינו ריק, ואז אוכל ירקות, אין מכך ריח. 

 מאמר ב' של רבי יצחק: אסור לאכול ירק חי בבוקר לפני ד' שעות 
ואמר רבי יצחק: אסור לאדם שיאכל ירק חי קודם ארבע שעות. 

 מר זוטרא סבר כמאמר ב' של רבי יצחק )מעשה באמימר ומר זוטרא ורב אשי( 
אמימר, ומר זוטרא, ורב אשי, הוו יתבי. 

 אייתו קמייהו ירק חי קודם ארבע שעות, 

 אמימר ורב אשי, אכול. ומר זוטרא, לא אכל. 

אמרו ליה למר זוטרא: מאי דעתיך שאינך אוכל, כי אתה סבור שיש בזה איסור מצד 
שיש בו ריח רע, כמו דאמר רבי יצחק כל האוכל ירק קודם ארבע שעות אסור לספר הימנו, 
משום ריחא, אם כן, והא אנן דקא אכלינן וקא משתעית בהדן ]הרי אנחנו אכלנו ומדוע 

אתה מדבר איתנו[? 

 אמר להו מר זוטרא: אנא כאידך דרבי יצחק סבירא לי ]אני סובר כהמאמר השני של 
רבי יצחק[, דאמר רבי יצחק אסור לאדם שיאכל ירק חי קודם ארבע שעות, אבל איני סובר 

כהמאמר שאסור לדבר עם מי שאכל ירק חי קודם ד' שעות. 

 קטן מקטין 
 שנינו בברייתא: וכל קטן ]שלא גדל כל צרכו[, מקטין. 

כל  גדל  לא  הוא  אם  זוז[  וטוב ששוה  ]גדי שמן  זוזא  בר  גדיא  אפילו  רב חסדא  אמר 
צרכו, הוא מקטין. 
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 ולא אמרן, אלא דלית ביה רבעא ]אלא אם הוא לא גדל רבע מגידולו[, אבל אית ביה 
רבעא ]אבל אם הוא גדל רבע מגידולו, כגון טלה שהגיע להיות רבע מאיל, או גדי שהגיע 

להיות רבע משעיר גדול[ לית לן בה ]אין לנו בזה כל חשש[. 

 כל נפש משיב 
 שנינו בברייתא: כל נפש ]דבר חי הנאכל שלם, כגון דגים קטנים שגדלו כל צרכן[, 

משיב את הנפש. 

אמר רב פפא: אפילו גילדני דבי גילי ]אפילו דגים שבין הקנים[, שהם דגים קטנים מאד, 
]שהגיעו לתכלית גידולם, שאין דרכם לגדול יותר, ואינם בכלל 'קטן מקטין'[, ומצויין בין 
הקנים באגם, גם הם משיבים את הנפש, ואף שהם קטנים, כיון שהם נאכלים שלמים. 

 כל הקרוב לנפש משיב את הנפש 
 שנינו בברייתא: כל הקרוב לנפש ]האוכל מן הבהמה במקום חיות שלה[, משיב את הנפש. 

וסמוך  השחיטה,  בית  מקום  שהוא  מהצואר,  ]האוכל  עונקא  יעקב:  בר  אחא  רב  אמר 
ללב ולמעים[. 

 אמר ליה רבא לשמעיה ]לשמשו[: כי מייתית לי אומצא דבישרא ]כאשר אתה מביא לי 
מעט בשר[, טרח ואייתי לי ]תטרח ותביא לי[ מהיכא דמקרב לבי ברוך ]מהמקום שקרוב 
לברכת השחיטה, כלומר מהצוואר ששם שוחטים את הבהמה ומברכים על השחיטה[. 

 כרוב, אם מועיל גם לרפואה 
 שנינו בברייתא: כרוב למזון, ותרדין לרפואה. 

 שואלת הגמרא: כרוב, למזון אין ]כן, הוא טוב[ ולרפואה לא? 

והא תניא, ששה דברים מרפאין את החולה מחליו, ורפואתן רפואה, ואלו הן: ]א[ כרוב. 
]רחם  והרת  ]ה[  וקיבה.  ]ד[  'דבש'[.  גורסים  ]יש שאינם  ומי סיסין. דבש  ]ג[  ותרדין.  ]ב[ 

הבהמה שהולד נוצר בו[. ]ו[ ויותרת הכבד. 

עונה הגמרא: אלא אימא: כרוב, ]לרפואה ו[אף למזון. 

 שאלה: והרי רבא היה אוכל לפת ]ומוכח שאין באכילתו סכנה[ 
 שנינו בברייתא: אוי לו לבית שהלפת עוברת בתוכו. 

שואלת הגמרא איני ]האמנם[, והא אמר ליה רבא לשמעיה ]והרי אמר לו רבא לשמשו[ 
כי חזית לפתא בשוקא ]כשאתה רואה לפת בשוק[ לא תימא לי במאי כרכת ריפתא ]אל 

תאמר ותשאל אותי במה תאכל את הלחם[? 

 תשובה: הסכנה היא כשלא 'שובר' את 'כח הלפת' בדברים אחרים, כדלהלן: 
הבשר  עם בשר שמן,  אבל כשמבשלה  היא קשה,  אביי: מבלי בשר  אמר  א':[  ]דעה   

מתיש כחה. 

]דעה ב':[ ורבא אמר: מבלי יין, כשאין שותה אחריה יין, רק אז אכילת הלפת קשה. 
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]דעת רב כדעה א':[ איתמר, רב אמר: מבלי בשר. 

]דעה ג':[ ושמואל אמר: מבלי עצים, כשאינו מבשלה הרבה, רק אז אכילת הלפת קשה. 

]דעת רבי יוחנן כדעה ב':[ ורבי יוחנן אמר: מבלי יין. 

]רבא שואל את רב פפא במה הם 'שוברים' את כח הלפת[ אמר ליה רבא לרב פפא: 
אנן תברינן לה בבשרא וחמרא  סודני ]מוכר 'שכר תמרים', שרב פפא היה מוכר שכר[, 
]כדעה א וב'[. אתון דלא נפיש לכו חמרא ]שאין לכם הרבה יין, שהרי שותי שכר אתם[, 

במאי תבריתו לה ]במה אתם שוברים את כוח הלפת[. 

כי  ]בעצים[,  בציבי  ליה:  ג:[ אמר  כדעה  עצים,  עם  זאת  עושים  עונה שהם  פפא  ]רב 
מבשלת  שהיתה  ]אחרי  לה  דמבשלא  בתר  פפא,  רב[  של  אשתו  ]כמו  דרב  דביתהו  הא 
את הלפת[, תברא לה בתמנן אופי פרסייתא ]היתה שוברת את כח הלפת בבישול נוסף, 
שהיתה מניחה שמונה בקעיות של עצים גדולות באש שתחת קדרת הלפת, כדי שהלפת 

תתבשל זמן רב[. 

 סכנה באכילת דג מליח 
תנו רבנן, דג קטן מליח, פעמים שהוא ממית בשבעה ]ביום שביעי למליחתו[, בשבעה עשר 
]ביום י"ז למליחתו[, ובעשרים ושבעה ]או ביום כ"ז למליחתו[, ואמרי לה ]ויש אומרים[ 

בעשרים ושלשה ]ביום כ"ג למליחתו[. 

]הסכנה כשאינו צלוי כל צרכו:[ ולא אמרן אלא במטוי ולא מטוי ]בצלוי ולא צלוי[, אבל 
מטוי שפיר לית לן בה ]אבל אם הוא צלוי טוב, אין לנו בזה חשש סכנה[. 

 ]הסכנה כשלא שתה אחר כך שיכר:[ ודלא מטוי שפיר, לא אמרן ]שהוא מזיק[ אלא 
דלא שתה בתריה שכרא ]אלא כשלא שתה אחרי אכילת הדג שיכר[, אבל שתה בתריה 

שכרא, לית לן בה. 

· · ·
שנינו במשנה והשותה מים לצמאו וכו' ]מברך שהכל נהיה בדברו[. 

 כשאין שותה מים לצמאו אין מברך עליהם 
 מבררת הגמרא: לאפוקי מאי ]מה המשנה באה להוציא במה שאמרה 'לצמאו', באיזה 

אופן אין מברכים על מים[? 

 אמר רב אידי בר אבין: לאפוקי למאן דחנקתיה אומצא ]להוציא מי שנחנק מחתיכת 
בשר, ואינו שותה לצמאו, שאינו מברך שהכל על המים[. 

�
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‚ ‰ÏË˘  ÔÂ˘‡  ˘ÚÓÂ  È‡Ó„
 Â„Ù˘ ˘„˜‰Â È˘  ˘ÚÓ Â˙ÓÂ˙„˘Ó˘‰Â

˙ÈÊÎ ÏÎ‡˘‰ÂÈÏÚ ÔÈÓÊÓ È˙ÂÎ‰ÂÂ ÏË ÏÎ‡
 ˘ÚÓÂ Â˙ÓÂ˙  ‰ÏË ‡Ï˘ ÔÂ˘‡  ˘ÚÓÂ
 ̇ ÂÁÙ ÏÎ‡˘ ˘Ó˘‰Â  Â„Ù ‡Ï˘ ˘„˜‰Â È˘

˙ÈÊÎÓÊ ÂÈÏÚ ÔÈÓÊÓ ÔÈ‡  ÈÎ‰ÂÁ ÌÈ˘
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 ‰È‚‰Ï È‡˘ Ì‚˙Ó‰  ÔÈ‡˘  ÔÈÓ ÈÊÙ  Ô
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ÈÎ‰ ÈÓ ‡È˙Î ‰È‚‰Ï È‡˘ Ì‚˙Ó‰ ÔÈ‡
 Ì‚˙ÓÏ ˘Ù‡ È‡ Ì‡Â  ‡Â˜‰  ÔÓ  ˙ÂÈ  ÂÏÂ˜

‡Â˜‰ ÍÚÓÈ ‡Â˜‰ „‚Î ÂÏÂ˜ ‰È‚‰ÏÂÏÂ˜
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.‡È˙‡ ‡È˙‡Ó Ó‡
‡Ï‡ ÔÓ‡ ‡ÏÂ ‡ËÂÊ

.'ÂÎÂ ‰˘Ï˘ÈÏÈÓ È‰Â
‡Ï ‰˘Ú Ï‡ ‰˘Ï˘
È˙‡„ „Ú ÂÈ‰Ï‡ ÈÎ„Ó
‡˙ÎÏ‰ ÔÎÂ ,Â‰È„‰ È˙ÈÂ
Ì˘ ÈÂÎ„‡Ï ÂÚ„ ÔÂÈÎ„
.ÈÏÎÈ ‡Ï ‰˘ÚÓ Èˆ
„Á‡ ˙Á‡Î ÂÏÎ‡˘ ‰˘Ï˘

.ÌÈ˘Ï ˜ÈÒÙÓ,ÓÂÏÎ
,ÌÈ˘Ï ˜ÈÒÙ‰Ï ÈÈÁ „Á‡„
ÔÂÓÈÊ ˙Î ÂÎ˘ Á‡Â
Â˙„ÂÚÒ ÂÓ‚Ï ‰ˆ Ì‡
‡ÈˆÂÓ‰ ÍÓ ÂÓˆÚÏ
ÍÓ Â˘Â ÂÎˆ ÏÎ ÏÎÂ‡Â

.ÂÓˆÚÏ ÔÂÊÓ‰ ˙ÎÌÈ˘Â
.„ÈÁÈÏ ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡
,˜ÈÒÙ‰Ï ÔÈÈÈÁ ÔÈ‡ ,˘ÂÈÙ
„ÚÈÓÏ ÈÚ È‡ Â‰ÈÓÂ
ÁÎÂÓ ÈÎ‰ ,Ì„È ˙Â˘‰

.‡„ÂÓÏ˙„ ‡È‚ÂÒ ‰„Â‰È
ÓÈÓÂ È˘‡   ÓÂ

‡˙ÙÈ ÈÎÎ È˙Ù„Ó ‡Á‡
.È„„‰ È„‰˙Ù ÂÈÈ‰ ,'ÈÙ
.‡Ó‰ ÂÈÈ‰ÂÂ‰ ‰Â‰ ‡Ï]

‰ÈÁÓ ‚ÏÙÂÓ ‰Â‰„ Ó
.Â‰Ï ÈÎÂÏ‰È‰ ‡Ï ,'ÈÙ

‰ÓÎÁ‰ÏÂÚÓÂ ‚ÏÙÂÓ „Á‡
.[ÔÈÂ˘ ÔÏÂÎ ‡Ï‡ÔÂÓÈÊ ÔÈ‡]

.ÚÙÓÏÔÂÓÈÊ ÔÈ‡ ,ÓÂÏÎ
.[‰Î‰ Á‡Í„È‡ ‡È˙Â

.‰Â‚Ó ‰Ê È‰‡ÓÈ˜Â‡
‰Â Ï‡ ,˙ÂÎ ‡˘
Ô‰˘ Ô‰ ‡ˆÂÈÎÂ ÌÈÏ˘ÂÈ
.ÁÂ˘Ó ‰Ê È‰ ˙ÂÎ ÛÂÒ
ı‡ „ÂÓÏ˙ ˘ÙÓÂ
Ô‡Î ‰ÏÁ˙ÎÏ Ô‡Î Ï‡˘È

.ÛÂÒÏÈ˘‡ Â‰Â‰„
ÔÓ‡ ‰ÂÚ ‰Â‰ ‰‡˙
,‡˘ÈÁÏ ÌÈÏ˘ÂÈ ‰Â„
‡˜ÈÏÒ ÂÓÈÏ ‡Ï„ ÈÎÈ‰ ÈÎ
ÈÏÂÊÏÊÏ Â˙‡Â ÔÂÊÓ‰ ˙Î
ÚÓ˘ .ÈËÓ‰Â ÂË‰ ˙Î
‰Î ‡È‰˘ ÌÂ˘Ó„ ‰ÈÓ
ÏÎ ‰ ‡ˆÂÈÎÂ ‰ÂÁ‡
‰ÈÁ‡ ÔÈÂÚ ‰ÂÁ‡ ‰Î

.ÔÓ‡
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ברכות דף מה    יום שני כב שבט תש"פ 

 דחנקתיה אומצא ]התבאר בדף הקודם[. 

· · ·

 הברכה הראשונה על המים 

אומר:  טרפון  רבי  בדברו'.  נהיה  'שהכל  מברך  לצמאו,  מים  השותה  במשנה:  שנינו   
הברכה הראשונה על המים היא: בורא נפשות רבות וחסרונן. 

 אמר ליה רבא בר רב חנן, לאביי. ואמרי לה ]ויש אומרים, שרבא בר רב חנן אמר זאת[ 
לרב יוסף. הלכתא מאי? 

על  לברך  נהגו  וכבר  נוהג[,  העם  מה  ותראה  ]צא  דבר  עמא  מאי  חזי  פוק  ליה:  אמר 
המים, ברכה ראשונה: 'שהכל'. וברכה אחרונה: 'בורא נפשות'. 

הדרן עלך כיצד מברכין 

 משנה 

 דין זימון 

ברכה  לצרוף  יחד  ]להזדמן  לזמן  חייבין   , לחם[  יחדיו  ]שאכלו  כאחת  שלשה שאכלו 
בלשון רבים. שאחד אומר לשנים שאכלו עמו 'נברך שאכלנו משלו'[. 

 אופנים ]שנראה[ שיש איסור באכילה, ומצטרף לזימון 

אכל, דמאי ]אכל לחם מעם הארץ בלא לעשרו, )וחכמים אסרו לאכול מאכלים מעם 
הארץ בלא שיעשרום תחילה, כיון שהם 'ספק מעושרים'([. 

ומעשר ראשון שנטלה תרומתו ]או שאכל מעשר ראשון שמתוקן כדין, שהלוי מקבל 
)אחוז  'מעשר מן המעשר'  'מעשר' )עשר אחוז מהיבול(, ומתוך ה'מעשר' מפריש הלוי 

מהיבול( לכהן[. 

 מעשר שני והקדש שנפדו ]או שאכל מעשר שני שנפדה, )שלאחר פדיון המעשר שני, 
הקדש  שאכל  או  לירושלים,  מעלים  הפדיון  ואת  לירושלים,  מחוץ  גם  לאוכלו  מותר 

שנפדה )שלאחר פדיון הוא מותר באכילה([. 

בג' אופנים אלו, האוכלם מצטרף לזימון, והגמרא תבאר דין זה. 

 אנשים שמצטרפים לזימון 

והשמש ]המשמש בסעודה[ שאכל עמהם כזית, כדי להצטרף לזימון, מצטרף לזימון. 

והכותי, מזמנין עליו. 
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 האוכל מאכל איסור אינו מצטרף לזימון 

אכל טבל ]אכל מאכל לא מעושר[. 

ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו ]או שאכל מעשר ראשון, שלא הפרישו ממנו 'תרומה' 
לכהן[, 

 ומעשר שני ]או שאכל מחוץ לירושלים מעשר שני שלא נפדה כהלכה[, 

 והקדש שלא נפדו ]או שאכל הקדש שלא פדוהו[ 

בכל אופנים אלו, אינו מצטרף לזימון. 

 אנשים שאינם מצטרפים לזימון 

והשמש שאכל פחות מכזית אינו מצטרף לזימון. 

והנכרי, אין מזמנין עליו. 

 נשים ועבדים וקטנים, אין מזמנין עליהן. 

 שיעור אכילה להתחייב בזימון 

עד כמה מזמנין ]כמה יאכל עמהם ויתחייב בזימון, ואף יוכל לברך ולהוציא את שאר 
המסובים ידי חובת ברכת המזון[? 

]דעה א':[ עד כזית. 

]דעה ב':[ רבי יהודה אומר: עד כביצה. 

 גמרא 

 מקור שזימון הוא בשלשה 

מנא הני מילי ]ששלשה ראויים להצטרף יחד ולברך ברכה בצירוף זה עם זה[. 

]מקור א':[ אמר רב אסי: דאמר קרא 'גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדו'. ]נמצא שצריכים 
שלשה שאחד יאמר לשתים 'גדלו'[. 

]מקור ב':[ רבי אבהו אמר: מהכא 'כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו' ]נמצא שצריכים 
שלשה אנשים, שאחד אומר לשנים 'הבו'[. 

· · ·

 העונה אמן לא יגביה קולו יותר מהמברך 

אמר רב חנן בר אבא: מנין לעונה אמן, שלא יגביה קולו יותר מן המברך? 

 שנאמר 'גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדו', ואם העונה מגביה קולו יותר מהמברך אין 
זה 'גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדו'. 
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 המתרגם לא יגביה קולו יותר מהקורא 
אמר רבי שמעון בן פזי: מנין שאין המתרגם ]שהיו נוהגים בשעת קריאת לקרוא לאחר 

כל פסוק את התרגום[ רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא בתורה? 

 שנאמר 'משה ידבר והאלהים יעננו בקול', שאין תלמוד לומר 'בקול' ]שהיה הפסוק יכול 
לומר 'והאלהים יעננו'[, ומה תלמוד לומר 'בקול'? 

 בקולו של משה, שמשה היה כמתרגם שאמר את דברי ה' אל העם, וה' אמר בגובה 
קולו של משה כדי שלא יגביה ]משה[ המתרגם את קולו יותר מהקורא. 

]ברייתא שמבואר בה דין זה:[ תניא נמי הכי, אין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן 
הקורא. 

ואם אי אפשר למתרגם להגביה קולו כנגד הקורא ]ואין זה כראוי שהקורא יקרא בקול 
יותר גבוה מהמתרגם[, ימעך ]ינמיך[ הקורא קולו ויקרא. 

· · ·
 אם שנים יכולים לזמן 

אתמר, שנים שאכלו כאחת, פליגי רב ורבי יוחנן אם יכולים לזמן. 

 ]דעה א':[ חד אמר: אם רצו לזמן, מזמנין. 

]דעה ב':[ וחד אמר: אם רצו לזמן, אין מזמנין. 

 הצעת ראיה )א'( ששנים אינם יכולים לזמן 
שנים,  אבל  מזמנים[,  ]כן,  אין  שלשה  ומשמע:  לזמן,  חייבין  תנן, שלשה שאכלו כאחת 

לא מזמנים. 

 דחיית הראיה 
 דוחה הגמרא: התם ]שם, במשנה מדובר לגבי[ חובה, ששלשה שאכלו כאחת חייבים 

לזמן. 

הכא ]כאן, לגבי שנים שאכלו כאחת, הנידון הוא לגבי[ רשות, אם הם רשאים לזמן, 
ואין להוכיח מהמשנה שדנה על 'חיוב' זימון, לנידונינו אם שנים רשאים לזמן. 

 הצעת ראיה )ב'( ששנים אינם יכולים לזמן 
תא שמע, שלשה שאכלו כאחת, חייבין לזמן, ואין רשאין ליחלק, כיון שאם הם יתחלקו 

וכל אחד יברך לעצמו, הם לא יוכלו לזמן, שאין זימון בפחות משלשה. 

ומשמע: שלשה אין ]כן, מזמנים[, אבל שנים, לא מזמנים. 

 דחיית הראיה 
 דוחה הגמרא: אי אפשר להוכיח משם, שיתכן ששנים רשאים לזמן, אך שאני התם 
]שונה שם, באופן שבתחילה אכלו בשלשה[, דקבעו להו בחובה מעיקרא ]שנקבעו בתחילה 
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בחובת זימון[ ולכן אסור להם להתחלק, ולרדת מדרגת 'חיוב' בזימון, לדרגת זימון של 
שנים שהוא 'רשות' לזמן, שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. 

 הצעת ראיה )ג'( ששנים אינם יכולים לזמן 

גאוה במה  בזה  ואין  זה אוכל עמהם,  תא שמע, השמש שהיה משמש על השנים, הרי 
שאוכל עמהם אף על פי שלא נתנו לו רשות, כיון ששנים אינם יכולים לזמן, והם בודאי 

רוצים שיאכל עמהם, כדי להתחייב בזימון. 

 היה משמש על השלשה, הרי זה אינו אוכל עמהם, אלא אם כן נתנו לו רשות, שהרי הם 
שלשה בלעדיו, ויכולים לזמן בלי שיצטרף עמהם. 

הרי מוכח מתחילת ברייתא זו, ששנים אינם יכולים לזמן[. 

 דחיית הראיה 

 דוחה הגמרא: אי אפשר להוכיח מברייתא זו, שיתכן ששנים רשאים לזמן, אך שאני 
התם ]שונה שם, שמבואר שהשמש יכול להצטרף לשנים האוכלים, ואף ששנים רשאים 
לזמן, מפני[ ]עמוד ב[ דניחא להו דמקבע להו בחובה )מעיקרא( ]שנוח להם להיקבע בחובה, 
שהשמש יאכל איתם ואזי יהיו 'חייבים' לזמן, ולא רק 'רשאים' לזמן, שהרי גדול המצווה 

ועושה ממי שאינו מצווה ועושה[. 

 הצעת ראיה )ד'( ששנים יכולים לזמן 

 ]לשון הברייתא:[ תא שמע, נשים מזמנות לעצמן, ועבדים מזמנים לעצמן ]שלשה נשים 
שאכלו יחד מזמנים. או שלשה עבדים שאכלו יחד מזמנים[. 

זו  שאין  ]משום  מזמנין  אין  לזמן,  רצו  אם  זה,  עם  זה  שאכלו  וקטנים  ועבדים  נשים   
'קביעות נאה' שנשים עבדים וקטנים מצטרפים יחד, ויש בזה פריצות[. 

הם  אנשים  כשני  נשים,  ]והרי מאה  דמיין  גברי  נשי כתרי  והא מאה  הראיה:[  ]ביאור 
דומים לעניין 'חובת זימון', שהרי נשים אינם חייבות לזמן[, וקתני ושנינו ששלשה נשים 
מזמנות לעצמן, ועבדים ]כשהם שלשה[ מזמנין לעצמן, ]הרי שגם שלשה נשים או עבדים, 
שאינם  אף  אנשים  מכאן ששני  להוכיח  ויש  לזמן,  רשאים  בזימון,  חייבים  שאינם  אף 

חייבים לזמן, רשאים לזמן. 

 דחיית הראיה 

 דוחה הגמרא: אין להוכיח משם, שאמנם מאה נשים כשתי אנשים בעניין זה שאינם 
חייבות בזימון, אבל שאני התם ]שונה שם, שלשה נשים, שיכולות לזמן[, מפני דאיכא 
יחד, הרי הם חשובים להודות,  'דעות', שהרי שלשה נשים שאכלו  ]שיש שלשה  דעות 
'גדלו לה' אתי', אבל בשני אנשים לא מתקיים הפסוק  ויכולות הם לקיים את הפסוק 

'גדלו לה' אתי', ואין להוכיח שגם הם רשאים לזמן[. 

]שאלה על הדחייה:[ אי הכי ]אם כן, ששלשה נשים דינם כשלשה אנשים והם מצטרפות 
]תאמר ותתבונן בדברי[ הסיפא: נשים ועבדים אם רצו לזמן, אין מזמנין.  אימא  לזימון[, 
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ויש להבין אמאי לא ]מדוע אינם מזמנים[, והא איכא ]והרי יש שם[ דעות, שהרי יש שם 
בסך הכל שלשה ]חלקם נשים וחלקם עבדים[? 

]שונה שם, בנשים ועבדים[, שאינם מזמנים, אף  ]תשובה:[ עונה הגמרא: שאני התם 
שהם שלשה, משום פריצותא, שישיבת נשים עם עבדים זו פריצות. 

· · ·

 בתחילת הסוגיא אמרה הגמרא שרב ורבי יוחנן נחלקו אם שנים יכולים לזמן. הגמרא מוכיחה 
שרב הוא האומר ששנים אינם יכולים לזמן 

תסתיים דרב דאמר ]שרב הוא שאמר ששנים שאכלו יחד[ אם רצו לזמן, אין מזמנין. 

 דאמר ]שהרי אמר[ רב דימי בר יוסף, אמר רב: שלשה שאכלו כאחת, ויצא אחד מהם 
לשוק, קוראין לו להודיעו שהם רוצים לזמן, ויפנה אליהם במקום מעמדו, ודי להם בכך, 

ומזמנין עליו ]ואף על פי שאינו בא אצלם[. 

 ומשמע טעמא ]שהטעם שהם יכולים לזמן הוא רק מפני[ דקוראין לו ]שהם קוראים 
לשלישי[, הא ]אבל אם הם[ לא קוראין לו ]לשלישי, הם[ לא יכולים לזמן, ומוכח שדעתו 

של רב ששנים אינם יכולים לזמן. 

 דחיית ההוכחה 

דוחה הגמרא: אין להוכיח משם, שהרי יתכן שדעתו של רב ששנים רשאים לזמן, ואף 
ויצא אחד לשוק, שאם אינם  ]שונה שם[ בשלשה שאכלו כאחד  שאני התם  כן  פי  על 
]שקביעותם  מעיקרא  בחובה  להו  דאקבעו  מפני  לזמן,  יכולים  אינם  לשלישי,  קוראים 
בתחילה היתה קביעות לזימון של חובה[, ואינם יכולים לזמן בשנים, שהם לא הוקבעו 

יחדיו לזימון של רשות. 

 הוכחה שרבי יוחנן הוא שאמר ששנים אין יכולים לזמן 

אלא, תסתיים דרבי יוחנן הוא דאמר, אם רצו לזמן, אין מזמנין. 

דאמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן: שנים שאכלו כאחת, אחד מהן יוצא בברכת חבירו. 

והוינן בה ]ועסקנו במאמר זה ושאלנו[, מאי קא משמע לן ]מה השמיע לנו רבי יוחנן, 
הרי[ תנינא ]כבר שנינו זאת בברייתא[, שאם שנים אכלו, ואחד בירך והשני שמע את 
הברכה, ולא ענה אמן, יצא בזה ידי חובתו, ומבואר בזה ששנים שאכלו, אחד מוציא את 

השני ידי חובה, ומה חידש רבי יוחנן. 

ואמר רבי זירא, שרבי יוחנן בא לומר, שאין ברכת הזימון ביניהם, כלומר שאחד יוצא 
של  משותפת  'ברכה  נחשב  זה  הרי  'זימון'  זה  אם  שהרי  זימון,  זה  ואין  חברו,  בברכת 
שניהם', שהרי המזמן אומר 'נברך' והעונה אומר 'ברוך שאכלנו'. ומוכח שדעת רבי יוחנן 

ששנים אינם יכולים לזמן. 

הגמרא מקבלת ראיה זו, ואומרת אכן, תסתיים ]זו ראיה ברורה ומוחלטת[ שרבי יוחנן 
הוא זה שאמר ששנים שרצו לזמן, אין מזמנין. 
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 שאלה: והרי חכמים שבאו מארץ ישראל הורו ששנים יכולים לזמן, ולכאורה הם שמעו זאת 
מרבי יוחנן שהיה בארץ ישראל 

אמר ליה רבא בר רב הונא לרב הונא: והא רבנן דאתו ממערבא אמרי ]והרי חכמים שבאו 
מארץ ישראל אמרו[, לגבי שנים שאכלו כאחד, אם רצו לזמן, מזמנין. 

שהיה  יוחנן,  מרבי  זאת  שמעו  הם  לכאורה  ]והרי  יוחנן  מרבי  להו  דשמיע  לאו  מאי 
אמורא בארץ ישראל[, ולא מסתבר שהם שמעו זאת מרב, שהרי רב היה בבבל, וכיצד 

אתה אומר שדעת רבי יוחנן ששנים שרצו אינם מזמנים. 

 תשובה: הם שמעו זאת מרב שהיה בתחילה בארץ ישראל 
 דוחה הגמרא ואומרת: חכמים אלו לא שמעו זאת מרבי יוחנן, אלא דשמיע להו ]הם 

שמעו זאת[ מרב מקמי דנחית ]לפני שהוא ירד[ לבבל. 

· · ·
 אחד שיצא לשוק, קוראים לו ומזמנים עליו, אף שאינו חוזר ויושב עמהם 

גופא, אמר רב דימי בר יוסף אמר רב: שלשה שאכלו כאחת, ויצא אחד מהם לשוק, 

קוראין לו להודיעו שהם רוצים לזמן, ויפנה אליהם במקום מעמדו, ומזמנין עליו, ואף 
על פי שאינו בא אצלם. 

אמר אביי: והוא דקרו ליה ועני ]השלישי יכול להצטרף עמהם לזימון, רק באופן שהוא 
ועונה, וכאשר הם מזמנים, הוא  נמצא בקרבת מקום שאם הם קוראים לו הוא שומע 

שומע ועונה לזימון[. 

 מר זוטרא: בזימון עשרה, העשירי שהלך צריך לחזור ולשבת איתם 
אמר מר זוטרא: ולא אמרן שההולך, מצטרף לזימון, אף שאינו חוזר אליהם ממש, אלא 
בשלשה. אבל בעשרה אין מזמנים עמו, עד דנייתי ]עד שיבוא למקום שהם יושבים בו[. 

 רב אשי: מסתבר להיפך, שבשלשה השלישי שהלך צריך לחזור ולשבת איתם, ובעשרה אינו 
צריך לחזור ולשבת איתם 

מתקיף לה רב אשי, אדרבה, איפכא מסתברא, תשעה שיושבים יחד, הרי זה מספר רב 
של אנשים, והם נראין כעשרה, שהרי אין אדם ממהר להבחין בין עשרה לתשעה, ולכן 

מסתבר שבזימון עשרה, אפשר לזמן גם אם העשירי אינו עמהם ממש. 

 אבל שנים , אין נראין כשלשה, שהרי ניכר שהם שנים, ואם כן בזימון שלשה, מסתבר 
שהשלישי צריך להיות עמהם ממש, ולא יוכלו לזמן כשאינו יושב עמהם ממש. 

 הכרעת ההלכה כמר זוטרא 
והלכתא כמר זוטרא, שבזימון עשרה, העשירי צריך לשבת עמהם ממש, ואין מקילים 

בזה מצד הסברא של תשעה נראים כעשרה. 

 מאי טעמא? 
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]פחות[  בציר  שמים,  שם  להזכיר[  צריכים  עשרה  שבזימון  ]כיון  לאדכורי  דבעי  כיון 
מעשרה שנמצאים יחד במקום אחד, לאו אורח ארעא ]אין זה דרך ארץ להזכיר באופן 

כזה שם שמים בזימון[. 

· · ·
 שנים שאכלו כאחד, אם אחד מוציא את חבירו בברכת המזון 

אמר אביי: נקיטינן ]אנו תופסים ומכריעים להלכה:[ שנים שאכלו כאחת, מצוה ליחלק, 
שכל אחד יברך לעצמו, ולא יברך אחד ויוציא את חבירו ידי חובת הברכה, בין בברכת 

המוציא, בין בברכת המזון. 

]ברייתא שמבואר בה כמאמר זה:[ תניא נמי הכי, שנים שאכלו כאחת, מצוה ליחלק. 

 במה דברים אמורים, כששניהם סופרים ]חכמים ויודעים לברך[. אבל, אחד סופר, ואחד 
בור ]שאינו יודע לברך[, סופר מברך, ובור יוצא. 

· · ·
 שלשה שאכלו כאחד, ואחד רוצה לברך, אין השנים צריך להפסיק מאכילתם בשביל היחיד 

אמר רבא: הא מילתא אמריתא אנא ]דבר זה אני אמרתי[, ואיתמרה משמיה דרבי זירא 
כוותי ]ונאמר בשם רבי זירא כדברי[: 

 שלשה שאכלו כאחת, אחד מפסיק לשנים ]אם גמרו השנים סעודתן ורוצין לזמן, דרך 
ארץ הוא שיהא השלישי מפסיק את סעודתו לענות לזימון, וימתין עד שיסיים המזמן 
לומר את 'ברכת הזימון' )שהיא מ'נברך שאכלנו משלו - עד ברכת הזן(, ואחר כך ימשיך 

השלישי ויגמור את סעודתו[, 

 ואין שנים מפסיקין לאחד ]אבל אם שנים לא סיימו את סעודתם, ורק אחד רוצה לברך, 
אין על השנים להפסיק בשביל היחיד, אלא היחיד ימתין עד שהם יגמרו לאכול ויזמנו[. 

 ]שאלה: הרי רב פפא ועוד אחד שהיה עמו, הפסיקו עבור יחיד[ 
והא רב פפא  ]וכי השנים אינם צריכים להפסיק בשביל אחד[,  ולא   שואלת הגמרא: 
הפסיקו  עמו,  שהיה  אחד  ועוד  פפא,  רב  ]והרי  וחד  איהו  בריה,  מר  לאבא  ליה  אפסיק 
באכילתם בשביל 'אבא מר' הבן של רב פפא, שרצה לזמן, ואף שרב פפא והאחר שהיה 

עמו, לא סיימו אכילתם[. 

 ]תשובה, רב פפא עשה לפנים משורת הדין:[ 
 עונה הגמרא: שאני רב פפא, דלפנים משורת הדין הוא דעבד ]שעשה זאת לפנים משורת 

הדין, להחשיב את בנו, אף שעל פי עיקר הדין, אין השנים מפסיקים בשביל היחיד[. 

· · ·
 שלשה אמוראים אכלו כאחד וסברו שכיון שאין אחד שמופלג מחבירו אין דין זימון 

יהודה בר מרימר, ומר בר רב אשי, ורב אחא מדפתי, כרכי ריפתא בהדי הדדי ]אכלו יחד[. 
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 לא הוה בהו חד דהוה מופלג מחבריה לברוכי להו ]לא היה ביניהם אחד שהיה מופלג 
מחביריו בחכמה ובזקנה, לברך להם ולהוציא את כולם ידי חובה[, 

 )יתבי וקא מיבעיא להו( ]אמרו[, הא דתנן שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן, הני מילי 
היכא  אבל  שהגדול מברך,  גדול,  אדם  נאמרו במקום שיש[  ]אלו הדברים  היכא דאיכא 
דכי הדדי נינהו ]אבל במקום שכולם שווים[, חלוק ברכות עדיף ]עדיף לא לברך בזימון, 

כדי שכל אחד יברך בפני עצמו[. 

 בריך איניש לנפשיה ]וכך עשו, הם לא זימנו, אלא כל אחד בירך לעצמו[. 

 אמר להם מרימר גם באופן זה יש חובת זימון 

אתו לקמיה דמרימר ]כאשר הם באו לפני מרימר[, אמר להו: ידי ברכה יצאתם, ידי זימון 
לא יצאתם, ויש חובת זימון גם באופן זה שאין אחד מופלג מחבירו, והיה לכם לזמן. 

 וכי תימרו ניהדר ]ואם תאמרו נחזור עכשיו, לאחר ברכת המזון[ ונזמן, אין זימון למפרע, 
שכיון שכבר בירכתם אי אפשר לזמן לאחר ברכת המזון. 

· · ·

 שתי דעות, מה עונה מי שלא אכל ושומע זימון 

בא ומצאן - אחד מן השוק בא ומצא שלשה כשהן מברכים, מהו אומר אחריהם? 

אלא  אכל,  לא  שהרי  משלו',  'ברוך שאכלנו  אומר  אינו  ומבורך,  ברוך  אמר:  זביד  רב 
אומר 'ברוך ומבורך שמו'. 

 רב פפא אמר: עונה אמן. 

 הדעות אינם חולקות, אלא תלוי מה הוא שומע 

ולא פליגי, הא דאשכחינהו דקא אמרי ]אמורא אחד דיבר, אם מוצא את המברכים שהם 
אומרים[ 'נברך שאכלנו משלו'. והא דאשכחינהו דקא אמרי ]ואמורא אחד דיבר, אם מוצא 

את המברכים שאומרים[ 'ברוך שאכלנו משלו'. 

 והגמרא מבארת דבריה: אשכחינהו דקא אמרי ]אם הוא מוצא את המברכים, כאשר 
המזמן אומר[ 'נברך שאכלנו משלו', הרי השומע אומר 'ברוך ומבורך שמו'. 

 ואם אשכחינהו דקא אמרי ]הוא מוצא את המברכים שהם עונים[ 'ברוך שאכלנו משלו', 
השומע עונה אחריהם אמן. 

· · ·

 סתירה בין הברייתות אם לענות אמן אחר ברכותיו 

תני חדא, העונה אמן אחר ברכותיו, הרי זה משובח. 

 ותניא אידך, הרי זה מגונה. 
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 ביאור: בבונה ירושלים יענה אמן אחר ברכותיו 
בבונה  עצמו  אחר  אמן  כשעונה  הוא  משובח',  זה  'הרי  שנאמר  מה   – הא  קשיא,  לא 
ירושלים, שהוא סוף הברכות של ברכת המזון, ובסיום הברכות ראוי לאדם לענות אמן 

אחר ברכת עצמו. 

 הא – מה שנאמר 'הרי זה מגונה', הוא כשעונה אמן אחר עצמו בשאר ברכות. 

 אביי היה עונה 'אמן' ]אחר שבירך 'בונה ירושלים'[ בקול 
ליה  עני  ירושלים,  בונה  ברכת  את  מסיים  כשהיה  המזון,  ברכת  מברך  כשהיה  אביי 
בקלא ]היה עונה אחרי ברכה זו 'אמן' בקול[, כי היכי דלשמעו פועלים ]כדי שהפועלים 
ישמעו שהוא עונה אמן, וידעו שברכה זו היא סיום הברכות של ברכת המזון, שהרי אדם 
לא עונה אחר 'אמן' אחרי ברכת עצמו, אלא במקום שהוא סיום ברכות[, וליקומו ]וכך 
ידעו הפועלים, לקום ולהמשיך בעבודתם[, בלא שיברכו ברכת 'הטוב והמטיב', דהטוב 
זו אינה מהתורה, אלא ביבנה תקנוה על הרוגי ביתר  ]שברכה  והמטיב לאו דאורייתא 
שנתנו לקבורה[, והפועלים אינם מברכים ברכה זו, שהם משועבדים למלאכת בעל הבית. 

 רב אשי היה עונה 'אמן' ]אחר שבירך 'בונה ירושלים'[ בלחש 
 רב אשי, עני ליה ]היה עונה אמן אחרי ברכת בונה ירושלים, כיון שהוא סיום הברכות, 
והעונה אמן אחרי סיום ברכותיו הרי זה משובח, אבל היה עונה אמן זה[ בלחישא ]בלחש[, 
כי היכי דלא נזלזלו ]כדי שלא יזלזלו[ בהטוב והמטיב ]מפני שאינה חלק מברכת המזון 

מדאורייתא[. 
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 ̇ ˘˘ Â ‰ÈÓÚËÏ ı˙Ó  ÔÓÁ  ‡Ï
 Ú" Î„  ‰ÈÓÚËÏ  ı˙Ó ÔÓÁ   ‰ÈÓÚËÏ ı˙Ó
 ‡Î‰  ÍÏ  Ó‡ ˘Ï˘Â ÌÈ˙˘ „"ÓÂ ÈÙ˘ Ú‡Â ˘Ï˘  Ó‡„  Ô‡Ó Í „Ú

Ó  Ó‡„ ÔÈ˜ÒÚ ÌÈÏÚÂÙ ˙Î() ̇ Î ÌÈÏ˘ÂÈ ‰Â ÏÏÂÎÂ ÔÊ‰ Á˙ÂÙ
 „"ÓÂ ÈÙ˘  ̆ Ï˘Â ÌÈ˙˘ „"Ó  ÔÊ‰  „Ú Ú"Î„ ‰ÈÓÚËÏ ı˙Ó ˙˘˘   ı‡‰

Ò˜ Ú‡Â ˘Ï˘ ÂË‰„ Ú„˙ ÛÒÂÈ   Ó‡ ‡È‰ ‡˙ÈÈÂ‡„ ÈËÓ‰Â ÂË‰
 ‡˙ÈÈÂ‡„  Â‡Ï ÈËÓ‰Â ‰˘ Ï‡ÂÓ˘   ˜ÁˆÈ   Ó‡ ‰˙Â‡ ÌÈ˜ÂÚ ÌÈÏÚÂÙ È

 ‰ Á˙ÂÙ È‰˘ ‡˙ÈÈÂ‡„ Â‡Ï ÈËÓ‰Â  ÂË‰„ Ú„˙ „ ‰ÈÓ˘Ó ‡˙Ó 
‡È˙„Î  ÍÂ ‰ Ì˙ÂÁ  ÔÈ‡Â ÍÂÂ ÍÂ  Ô‰ Á˙ÂÙ  ÔÏÂÎ ˙ÂÎ‰ ÏÎ

 ‰˙ÁÏ  ‰ÎÂÓÒ‰  ‰ÎÂ  ̇ ÂˆÓ‰  ̇ ÎÂ  ̇ ÂÈÙ‰  ̇ ÎÓ ıÂÁ ÍÂ Ô‰  Ì˙ÂÁÂ
 ÍÂ Ì˙ÂÁ ÔÈ‡Â ÍÂ Ô‰ Á˙ÂÙ˘  Ô‰Ó ˘È ÚÓ˘ ˙È˜˘ ‰ÂÁ‡ ‰ÎÂ

 ̆ ÈÂ

 Ò"˘‰  ̇ ÂÒÓ
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 ËÙ˘Ó  ÔÈÚ
 ‰ÂˆÓ 

Î‡  
   
    

  
‚Î   
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„Î„    

   
   

‰Î‰
 

ÂÎÂ  
   

   


 Á"‰ ˙Â‰‚‰

()'Ó‚ÏÚÏ
()Ì˘ ÌÈ˙˘

˘Ï˘Â ˘Ï˘
Ú‡Â() Ì˘

 ‰Â˘‡ ‰Î
˙Î Á˙ÂÙ ‰È˘ ‰Â˜˙Î

ÌÈÏÏÂÎÂ ı‡‰ 
 Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚

'Ó‚˘.ÔÈ˜ÂÚ ' ÈÏÚÂÙ È‰
     

 
 ‡"‚‰  ̇ Â‰‚‰

[‡]'ÒÂ˙   
    
    
    


È"˘ ÛÒÂÓ

.ÂÈÒÎ  
  (כת"י)

ÌÈÏ˘ÂÈ ‰Â ÏÏÂÎÂ
.ı‡‰ ˙Î 

   
 (.טז (לעיל

ÈËÓ‰Â ÂË‰ Ò˜
.‡È‰ ‡˙ÈÈÂ‡„ 

    
     לקמן)

‰.˙ÂˆÓמט.) ˙ÎÂ
    

קד:) ‡‰ÂÁ(פסחים ‰ÎÂ
.˘"˜˘  

   
 (שם) 

    
    
   
     
    
    
     
    

 פסחים (רשב"ם

.Ô‰Óשם) ˘È 
ÂÈ‡Â ÍÂ Ô‰ Á˙ÂÙ˘

.ÍÂ Ì˙ÂÁ 
 (שם ̇(פסחים

ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ
ÏÎא. ‰Â ‰Ë˘ È‰Â

ÔÓ˘ ˙ÂÎ '‚ „ÂÓÏ˙‰
È‡„Â ÈËÓ‰Â ÂË‰Â ,‰Â˙‰

.‡˙ÈÈÂ‡„ Â‡Ï
‰ÂÈÈב. Â‡Ï ÔÊ‰ ˙Î ‡ÓÏ‡

.ÔÂÓÈÊ ˙Î 
ÍÏג. ˜ÈÒÙÓ˘ ÓÂÏÎ

ÂÊÁÈ Î"Á‡Â ÔÂÓÈÊ ˙Î
.ÏÎ‡ÈÂ.ד˜ÈÒÙÈ˘

‡‰È˘ È„Î ˙Á‡ ‰Î Â˙ÏÈÎ‡
.ÂÈÏÚ ÔÈÓÊÓ˘ ÎÈ

‰Ô.ה. ‰˜ ÔÂ˘Ï ˙ÂÎ„
.וÔÈ‡Â ,ÂÏÎ‡˘ '‚Â '

˙Î ÍÏ Ú„ÂÈ Ô‰Ó „Á‡
Ú„ÂÈ „Á‡ ‡Ï‡ ,‰ÏÂÎ ÔÂÊÓ‰
Ú„ÂÈ È˘‰Â ,‰Â˘‡ ‰Î
ÂÈ‡Â ˙È˘ÈÏ˘Â ‰ÈÈ˘ ‰Î

ÔÂÊÓ‰ ˙Î ˙‡ˆÓÂ Ú„ÂÈ ‡Â‰˘ ˙Á‡ ‰Î Ô‰Ó „Á‡ ÏÎ ÍÏ ˘Ù‡˘ ÈÙÏ ,ÔÂÊÓ‰ ˙Î ÍÏ ÔÈÈÈÁ ,˙È˘ÈÏ˘ ‰Î ÍÏ Ú„ÂÈ „Á‡Â ‰ÈÈ˘ ‰Î ÍÏ Ú„ÂÈ „Á‡Â ‰Â˘‡ ‰Î ÍÏ Ú„ÂÈ „Á‡˘ Â‡ ,‰Â˘‡ ‰Î Ú„ÂÈ
.Ô˙˘Ï˘Ó Â‡ Ô‰Ó ÌÈ˘Ó ‰ÏÂÚ.ז.ÍÂ ÌÂ˙ÁÏ ÂÏÈÙ‡ ‰Ï ‰È‰ ‡Ï ÔÈ„‰ ÔÓÂ .ח‰ ÌÈÓ˙ÂÁ ‰ ÌÈ„ ˙ÂÎÈ‡ ˘È˘ ÍÂ˙ÓÂ ,˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎÂ ÛÂÒ „ÚÂ ˘‡Ó „Á‡ ‡Â‰˘ ‰"˜‰ Ì˘ „ÁÈÈÏ „ÂÁÈÈ ‡Ï‡ ‰È‡[„]

.ÍÂ.ט.‰È˙Ú˘ ‰ÓÈÓÏ ÈÈÁÈÓ „Á „Á ÏÎ„.י.˙ÂÎÂÓÒ ÔÈÈÂ‰ ‡Ï ÈÎ‰ ÌÂ˘Ó "Î‰ Ô„ÒÏ ÔÈÏÈ‚˘ Ù"Ú‡Â.יאÌ˙Â‡˘ ,‰Ï ‰ÎÂÓÒ‰ ‰Î ÔÈ‡ ‡Ï‰Â ,ÍÂ ˙Á˙ÂÙ ‡Ï È‡Ó‡ Í˙Â˙ ÂÏÈ‚˙˘ ÔÂˆ È‰È
.‰È˙Ú˘ ‰ÓÈÓÏ ÈÈÁÈÓ „Á „Á ÏÎ„ ˙ÂÎÂÓÒ ÔÈÈÂ‰ ‡Ï "Î‰ ÓÂÏ ÔÈÏÈ‚˘ ˙ÂË˜ ˙ÂÎ.יב.‰ˆ˜ ‡È‰ ‰ÈÙÏ˘ ‰˙Â‡˘ ÔÂÈÎ ,‰˙ÁÏ ‰ÎÂÓÒ„ ‚"Ú‡ ÍÂ ÁÂ˙ÙÏ ÍÈˆ ‰È‰ ˙ÂÎ È˙˘ ÂÂ‰ È‡„   

.יג.'ÂÎÂ ‡È‰˘ ÈÙÏ ÍÂ ˙Á˙ÂÙ ‰È‡˘ .יד.˜ÒÙ‰ ÈÂ‰ ‡Ï ÌÈ˜ÂÒÙ˘ ÔÂÈÎ.טו.ÍÂ ÔÂÁ‡‰ ÁÂ˙ÙÏ ÍÈˆ ÍÎÏÈ‰


Ï‡Á ÂÈ

.ÔÂÓÊ‰ ˙Î ÔÎÈ‰ „Ú
„ÈÁÈ‰ ÔÈ‡˘ ÔÈÚÏ ,˘ÂÈÙ
È‡‰Â] .˜ÈÚ ÏÎ ‰˙Â‡ ÓÂ‡
ÌÈ˘ ‡˙ÈÈ Ë˜„
Â‡Ï ,ÎÊ ÔÂ˘Ï ‰˘Ï˘Â
„Á‡ È‡ ‡Ï‡ ,È‡˜ ˙ÂÎ‡
‰Î Ú„ÂÈ ‰˘Ï˘‰Ó
‰ÈÈ˘‰ È˘‰Â ‰Â˘‡‰
ÏÎ ,˙È˘ÈÏ˘‰ È˘ÈÏ˘‰Â
˙‡ ‡ÈˆÂÓ „Á‡Â „Á‡

] .[ÂÁı˙Ó ˙˘˘ Â
‰ÈÓÚËÏ„Ú ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ„

˘Ï˘Â ÌÈ˙˘ Ó‡„ Ô‡Ó ÔÊ‰
[˘Ï˘ Ó‡„ Ô‡ÓÂ ÈÙ˘
ÈËÓ‰ÂÂË‰ Ò„ ,Ú‡Â
„ÈÁÈ‰ ÍÎÏÈ‰ ,‡˙ÈÈÂ‡„
ÂË‰ ÌÁÂ ÍÏ ‰„Â ÍÓ
ÛÈÒÂÓ ,˘Ï˘ È‰ ÈËÓ‰Â
È‰ ÔÊ‰ ‡È‰˘ ÔÂÓÈÊ‰ ˙Î
Â ÛÒÂÈ  ÂÁ„Â .Ú‡
 ˜ÁˆÈ Â ˜ÁˆÈ  ÔÓÁ
‰ÈÓ˘Ó ‡˙Ó  Ï‡ÂÓ˘
ÂË‰ ÂÓ‡Â ÂÁ„ ÔÏÂÎ ,„
„Á ,‡˙ÈÂ‡„ Â‡Ï ÈËÓ‰Â
ÔÈ˜ÂÚ ÔÈÏÚÂÙ‰ È‰˘ Ó‡
È‰˘ Ó‡ „ÁÂ ,‰˙Â‡
„ÁÂ ,Ï‡‰ ˙È ÔÈ˜ÂÚ
,ÍÂ‰ Á˙ÂÙ È‰˘ Ó‡
˙Î ÏÏÎÓ ‰È‡ ÓÂÏÎ
ÏÏÎÓ ‰˙È‰ ÂÏ‡˘ ,ÔÂÊÓ‰
ÔÈÁ˙ÂÙ ÂÈ‰ ‡Ï ÔÂÊÓ‰ ˙Î
ÏÎ ‡È˙ ‡‰„ ,ÍÂ ‰
‰˙ÁÏ ‰ÎÂÓÒ‰ ‰Î‰

.ÍÂ ‰ ÔÈÁ˙ÂÙ ÔÈ‡
ÔÂ‡‚ ÌÈÒÈ 

' ' ‰ÈÏÚ ÏÈ˜ ˘ÏÁ ‡ÈÊ
ÔÈË˜ ÁÙ˙ÈÓ È‡ Â‰‡
„‰ .È˜‡˘ ÍÈÁ
‰Ê ‡ÈÊ ' ‡˜ ÂÏÈ˘˘
‡ÚÈˆÓ ‡ ˘ÂÙÓ Ì˘‰
ÌÈÏÚÂÙ‰ ˙‡ ÎÂ˘‰ ˜Ù

פה) ÈÏÒ˜(דף ÈÎ ‡ÈÊ '
'˘ È˙È Ï‡˘È ı‡Ï
‡ÎÈ‰ ÈÎ ‡˙ÈÈÓ˜ '˜ ‡˙ÈÚ˙
Ï„ ‡„ÂÓÏ˙ ÁÎ˙˘ÈÏ„
ÁËÈ ‡Ï„ ÈÎÈ‰ ÈÎ ‰ÈÈÓ
‡Ï„ ‡˙ÈÈÚˆÓ '˜ ‰ÈÒÈ‚

‡ÚÏÈ‡ ' ÂÎ˘È'בגמ)

אלעזר) ר' ÔÏÙÂאיתא ‰È˘
'˜ ‡Âˆ„ ÈÏÈÓ ‰ÈÏÚ
‡Ï„ ÈÎÈ‰ ÈÎ ‡˙ÈÈ˙
ÏÎ Ì‰È‚„ ‡Â Â ËÂÏ˘È
‰È˘Ù ˜È„ ‰Â‰ ÔÈÓÂÈ 'Ï
È˙È ˜ÈÏÒ ‡Â˙ ‚˘
‡ËÏ˘ ‡˜ ‰Â‰ ‡Ï ‰ÈÂ‚
‰È Â‰È „Á ‡ÓÂÈ ‡Â ‰È
È˜‡˘ ÍÁÂ Â‰ÈÈÈÚ Ô
‰È˜‡˘ ÍÈÁ ÔÈË˜ ‰ÈÏ Â˜Â
„Á‡ ˜Ù ÔÈ„‰Ò 'ÒÓÂ

˙ÂÂÓÓ ÈÈ„(לז ‰Â‰(דף
'„ ‰È˙ÂÈ˘ÂÂ‰„ ÈÂÈ
'„ ‰È˘Ù Á ÈÎ 'ÂÎ ‡ÈÊ
‰Â‰ ‡„È‡‰ „Ú ÈÓ‡ ‡ÈÊ
‡Ú ‰Â‰„ È˜‡˘ ÍÈÁ ÔÈË˜

:'ÂÎ ÈÓÁ ÔÏÚ



גמרא ופירושה / ביאיתדףם :  | 30 ̇ ÂÎ ÈÚÈ˘ ˜Ù ÂÏÎ‡˘ ‰˘Ï˘ :ÂÓ
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 ÍÂ  Á˙ÂÙ ÔÈ‡Â  ÍÂ Ô‰ Ì˙ÂÁ˘ Ô‰Ó ˘ÈÂ
 Ì˙ÂÁ  ÔÈ‡Â ÍÂ Á˙ÂÙ ÈËÓ‰Â ÂË‰Â
 Ó‡Â ‡È‰ ‰ÓˆÚ ÈÙ ‰Î„ ÏÏÎÓ ÍÂ
Â‡Ï ÈËÓ‰Â ÂË‰„ Ú„˙  ̃ ÁˆÈ  ÔÓÁ 
 Ï‡‰ ˙È ‰˙Â‡ ÔÈ˜ÂÚ È‰˘ ‡˙ÈÈÂ‡„

‡È˙„Î ÍÂ Ï‡‰ ˙È ÌÈÓÂ‡ Ì‰ ‰Ó
 ̇ Ó‡‰  ÔÈÈ„ ÍÂ ÓÂ‡ Ú" ÈËÓ‰Â  ÂË‰
 ‡ÓÈ‡ ‡Ï‡ ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈÈ„ ÔÈ‡ ÈËÓ‰Â  ÂË‰
  ÈÏ ÚÏ˜È‡ ‡ËÂÊ Ó ÈËÓ‰Â ÂË‰ Û‡

ÍÈÂ Á˙Ù ‡˙ÏÓ ‰È Ú˙È‡ È˘‡‡ ÂË‰
˙Ó‡ ÔÈÈ„ ˙Ó‡ Ï‡ ÈËÓ‰Â ̃ „ˆ ËÙÂ˘

Â ˙Â˘ÚÏ ÂÓÏÂÚ ËÈÏ˘Â ËÙ˘Ó Á˜ÂÏ
ÂÁ‡Â  ÂÏ˘ ÏÎ‰˘ ËÙ˘Ó ÂÈÎ„  ÏÎ ÈÎ ÂÂˆÎ
ÂÏ ˙Â„Â‰Ï ÌÈÈÈÁ  ÂÁ‡  ÏÎÂ ÂÈ„ÚÂ  ÂÓÚ
 ̇ ‡  Â„‚È ‡Â‰ Ï‡˘È ˙ÂˆÙ „Â‚ ÂÎÏÂ

ÌÈÈÁÏ  Ï‡˘È ˙‡Ê‰ ‰ˆÙ‰ ‡Â‰ ÔÎÈ‰Ï
˘‡Ï ÊÂÁ Ó‡ ÈÈ‡„ ‰ÈÓ˘Ó „ÈÊ   ÊÂÁ
 ÌÂ˜ÓÏ ‡˙ÎÏ‰Â ˜ÒÙ˘ ÌÂ˜ÓÏ  ÈÓ‡ ÔÂ
 ‚"Ú‡ ˙˘˘ Ï ‡˙ÂÏ‚ ˘È  Ï"‡ :˜ÒÙ˘
 ‰„ÂÚÒ  ÈÎˆ È‡ÒÙ ÔÂ˙‡ È˘È˘˜  Ô„
 ÏÂ„‚ ˙ÂËÓ È˙˘ Ô‰˘ ÔÓÊ ÂÎÈÈÈÓ  È‡È˜
ÔÓÊÂ  ÂÓÈ‰ ‰ÏÚÓÏ ÂÏ È˘Â ˘‡ ÒÓ
 ‰ÏÚÓÏ ÂÏ È˘ ÚˆÓ‡  ÒÓ  ÏÂ„‚  ̆ Ï˘ Ì‰˘
ÈÎÂ ‰ÈÏ Ó‡ ÂÓÈ‰ ‰ËÓÏ ÂÏ  È˘ÈÏ˘  ÂÓÈ‰

‰È„‰  ÈÈÂÚ˙˘‡ ÈÚ È˙ÈÂ ÈˆÂ˙ ıÈ˙Ó
 ‰ÈÏ ÈÂÁÓ„ È‡ÒÙ  È‡˘ Ï"‡ ‰È„‰ ÈÚ˙˘ÓÂ
 Ó‡ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÎÈ‰Ó ÌÈÂ˘‡ ÌÈÓ ‚ÂÁÓ
 „Ú ÂÈ„È ÂÓ˘ÈÂ ÏÂ„‚ ˘È  ÏÂ„‚‰ ÔÓ ‰ÈÏ
 ‰ÈÓ˜ ‡Î˙  Â˙ÈÈÓ ˙Ï‡Ï Ï"‡  ÔÏÂÎ  ÔÈÏËÂ˘
ÔÓ ‰ÈÏ  Ó‡ ÔÈÏÈÁ˙Ó  ÔÎÈ‰Ó ÌÈÂÁ‡ ÌÈÓ
ÔÈÏËÂ˘ „Ú ˙ÂÓ‰ÂÊÓ  ÂÈ„ÈÂ È˙È ÏÂ„‚Â ÔË˜‰
ÈËÓ„ „Ú ‰ÈÓ˜Ó ‡Î˙  È˜ÏÒÓ ‡Ï Ï"‡  ÔÏÂÎ
 ‡˙È˙Ó ‡‡ ˙˘˘   Ó‡ ‰È‚Ï ‡ÈÓ

‡È˙„ ‡Ú„È‰Ò‰  „Ò „ˆÈÎ‚Ô‰˘  ÔÓÊ
 ‰ËÓÏ ÂÏ  È˘Â ˘‡ ÒÓ ÏÂ„‚ ˙ÂËÓ  È˙˘
 ÒÓ ÏÂ„‚ ˙ÂËÓ ˘Ï˘  Ô‰˘ ÔÓÊ  ÂÓÈ‰
 ‰ËÓÏ  ÂÏ È˘ÈÏ˘  ÂÓÈ‰ ‰ÏÚÓÏ  ÂÏ È˘ ˘‡

 ÂÓÈ‰„ ÏÂ„‚‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÌÈÂ˘‡‰  ÌÈÓ
‰ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó '‰ Ì‰˘ ÔÓÊ ÌÈÂÁ‡ ÌÈÓ

ÔË˜‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó  ‰‡Ó Ì‰˘  ÔÓÊÂ ÏÂ„‚‰
ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙ÓÂ ÔÈÊÂÁÂ '‰  Ïˆ‡ ÌÈÚÈ‚Ó˘ „Ú

ÏÂ„‚‰Â Ì˘Ï ÔÈÊÂÁ ÌÈÂÁ‡ ÌÈÓ˘ ÌÂ˜ÓÏÂ
  ‡ÈÈÁ "‡„ Ï ‰ÈÏ ÚÈÈÒÓ ˙ÊÂÁ ‰Î

 Ó‡ È˘‡ ‰ÂÁ‡  ÂÈ„È  ÏËÂ‰  ÏÎ
ÂÂ‰ ‡ÈÈÁ  ÈÂ  ‰ÎÏ  ÔÓÂÊÓ ‡Â‰ ‰ÏÁ˙
È  ‰ÈÏ  Ó‡  È„ ‰ÈÓ˜ ‡˙„ÂÚÒ  È˙È
 Ó‡ ˙˙Ó ‡˜„ ‰ÈÈÊÁ Í„È  È˘Ó ÌÂ˜ Ï

 ‰ÈÏ ÍÏ Ó‡˜ ‡ÂÊÓ ˙Î ÔÈÈÚ È˙ÁÙ  
"˙Ê ÌÈ˘‚ ‡ÏÂ ÌÈÎ„ ‡Ï  ÔÈ„ÎÓ ÔÈ‡

 ‡ÏÂ
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ËÎ‚   
   

Ï„   
    

‡ÏÂ ‰   
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 Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚

'ÒÂ˙ ÓÏÂ .'ÂÎÂ ÔÎÈ‰Ï  ‰"„
.ÍÓ   


È"˘ ÛÒÂÓ

.ÈËÓ‰Â ÂË‰Â
  
   
   
   
   

(:קד ÏÎ(פסחים
.‰ÂÁ‡ ÂÈ„È ÏËÂ‰

 ÔÓÂÊÓ ‡Â‰
.‰ÎÏ  לעיל)

.‰ÈÈÊÁמג.)  
.˙˙Ó ‡˜„  

   
  (שם)

.È˙ÁÙ :ג (שבת

וכט.)   
נט.) ˙Î(נזיר ÔÈÈÚ

.ÍÏ Ó‡˜ ‡ÂÊÓ
    
    

מג.) ̇(לעיל
ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ

‰ÒÙ˜א. ˘È˘ [ÂÈÈ‰„]
.ÌÈÂÊÁÓ  

 È˙˘„ ÌÂ˘Ó Â‡Ï
‰ÈÏ ‰Â‰ Î"‡„ ,Ì‰ ˙ÂÎ
ÍÂ ÌÂ˙ÁÏ ‰Â˘‡Ï

.'ÂÎÂ ‡Ï‡ 
ÊÂÁב. „ÈÊ [ÏÂ]

,ÔÊ‰ ˙ÏÁ˙ ‡Â‰˘ ˘‡Ï
ÔÊ‰ ˙Î ÚÓ˘˘ Ù"Ú‡Â
,'ÂÎÂ ÔÂÓÈÊ ÂÈÈÁ ÌÚ
‡Â‰ ÚÓ˘˘ ‰Ó„ ÌÂ˘Ó

.ÔÂÓÈÊ ˙ÂÁÏ
˙ÈÓÏ.ג. ‰È˘Ù ÈˆÂ˙Ï

  


Ï‡Á ÂÈ

Ô Â˙˙È ÓÂ‡ Â‰Ó
' ,ÈËÓ‰Â ÂË‰ Û‡ Ï‡‰
˙Ó‡ ÔÈÈ„ ÓÂ‡ ‰È˜Ú
‡ËÂÊ ÓÎ ÔÏ ‡ÓÈÈ˜Â
˙Ó‡ ÔÈÈ„ ˙Ó‡ Ï‡ Ó‡„
ËÙ˘Ó Á˜ÂÏÂ ˜„ˆ Ô˙Â
ÂÓÏÂÚ [ËÈÏ˘] (ËÙÂ˘)
ÏÎ‰Â ÂÂˆÎ Â ˙Â˘ÚÏ
ÂÈ„ÚÂ ÂÓÚ ÂÁ‡Â ÂÏ˘
ÂÏ ˙Â„Â‰Ï Â‡ ÔÈÈÈÁ

.ÂÎÏÂÛ‡Â‡ÓÈ˜„ ‚ ÏÚ
˙˘˘ Î ‡˙ÎÏÈ‰ ÔÏ
ÈÂÒÈ‡ ˙ÂÎÂ ÈÂÒÈ‡
[ÔÓÁ Î ‡˙ÎÏ‰] ÔÂÈ‡
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ברכות דף מו    יום שלישי כג שבט תש"פ 

 מעשה ברבי אבהו שעשה סעודה כשרבי זירא הבריא מחוליו 

רבי זירא חלש ]חלה[, על לגביה ]נכנס אצלו[ רבי אבהו. קביל עליה ]קיבל רבי אבהו 
על עצמו[: אי מתפח קטינא חריך שקי ]אם רבי זירא )הנקרא 'קטינא' שהיה נמוך, 'חרוך 
השוקיים', מפני שהיה יושב בתנור בכל ל' יום לבדוק אם אש הגהינם שולט בו, ופעם 
אחת מחמת עין הרע נחרכו שוקיו([ עבידנא יומא טבא לרבנן ]אעשה יום טוב, כלומר: 

אעשה סעודה לחכמים[. 

 אתפח ]רבי זירא הבריא[. 

עבד סעודתא לכולהו רבנן ]עשה רבי אבהו סעודה לכל החכמים, כפי שקיבל על עצמו[. 

 רבי אבהו מכבד את רבי זירא לבצוע על הפת 

כי מטא למשרי ]כאשר הגיעו לתחילת הסעודה[, אמר ליה ]אמר רבי אבהו[ לרבי זירא 
אבהו  רבי  כלומר:  הסעודה,  את  לנו  יפתח  ]שכבודו  מר  לן  לישרי  מחוליו[:  ]שהבריא 
כיבד את רבי זירא שיברך המוציא ויוציא את כל המסובים ידי חובת הברכה, ויבצע 

תחילה מהפת[. 

 רבי זירא אומר: בעל הבית בוצע, ורבי אבהו מסכים עם דבריו 

]וכי כבודו אינו סובר את דברי רבי[  לא סבר לה מר להא דרבי  זירא:  רבי  אמר ליה 
יוחנן, דאמר בעל הבית בוצע, והרי אתה רבי אבהו בעל הסעודה, וראוי שבעל הבית יבצע. 

רבי אבהו קיבל את דבריו, ואכן הוא שרא להו ]התחיל להם את הסעודה, שהוא בירך 
ובצע תחילה על הפת[. 

 רבי אבהו מכבד את רבי זירא בברכת המזון 

כי מטא לברוכי ]כאשר הגיעו לברכת המזון[, אמר ליה ]אמר רבי אבהו לרבי זירא:[ 
נבריך לן מר ]יברך לנו כבודו ברכת המזון[, 

 רבי זירא אומר: מי שבצע הוא גם מברך ברכת המזון 

אמר ליה רבי זירא: לא סבר לה מר להא דרב ]וכי כבודו אינו סובר את דברי רב[ הונא 
דמן בבל דאמר, בוצע מברך, וכיון שאתה רבי אבהו בצעת, תברך גם כן ברכת המזון. 

 רבי אבהו סבר שבעל הבית בוצע ואורח מברך ברכת המזון 

 מבררת הגמרא: ואיהו ]והוא, רבי זירא, שכיבד את רבי אבהו בברכת המזון[ כמאן 
סבירא ליה? 

בוצע  הבית  בעל  יוחי:  בן  רבי שמעון  משום  יוחנן,  רבי  דאמר  הא  כי  הגמרא:  מבארת 
שמברך המוציא להוציא את כולם בברכה ובוצע להם מהפת, ואורח מברך ברכת המזון. 
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בעל הבית בוצע, כדי שיבצע בעין יפה, שכיון שהוא בעל הבית הרי הוא פורס לכולם 
מהלחם פרוסות בעין יפה. 

 ואורח מברך, כדי שיברך את בעל הבית בברכת המזון. 

 נוסח ברכת האורח 
מאי מברך ]מה היא נוסחת ברכת האורח[? 

 יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה, ולא יכלם לעולם הבא. 

 ורבי מוסיף בה דברים: ויצלח מאד בכל נכסיו, ויהיו נכסיו ]קרקעותיו[, ונכסינו ]קרקעותינו[ 
מוצלחים וקרובים לעיר ]שכאשר הקרקעות קרובים לעיר, בעל הבית יכול לראותם תמיד, 

ויודע מה קרקעותיו צריכות[. 

ואל ישלוט שטן לא במעשי ידיו, ולא במעשי ידינו. 

 ואל יזדקר לא לפניו ולא לפנינו, שום דבר הרהור חטא ועבירה ועון, מעתה ועד עולם. 

· · ·
הזימון,  לברכת  ששייך  המזון  בברכת  הנוסח  הוא  היכן  עד   – הזמון  ברכת  היכן  עד 

]ואומרים אותו רק כשאכלו שלשה יחד[? 

 דעת רב נחמן: הזימון הוא 'נברך שאכלנו משלו' 
רב נחמן אמר: עד נברך - נוסח הזימון הוא עד 'נברך שאכלנו משלו'. ]אבל ברכת הזן 

את העולם, אינה שייך לברכת הזימון, ואומרים אותה גם כשאין שלשה[. 

 דעת רב ששת: הזימון הוא כל הברכה הראשונה של ברכת המזון 
ורב ששת אמר: עד הזן – נוסח הזימון הוא עד סיום ברכת 'הזן את העולם'. ]וכשלא 
אכלו שלשה כאחד ומברכים בלא זימון, מתחילים בברכת 'נודה לך' ואין אומרים כלל 

את ברכת 'הזן'[. 

 הצעת תליית מחלוקת זו במחלוקת תנאים 
נימא כתנאי – נאמר שמחלוקת זה היא היא מחלוקת תנאים, בין שתי ברייתות, 

]ברייתא א':[ דתני חדא, ברכת המזון, שנים ושלשה - פעמים שיש בברכת המזון שתי 
ברכות, ופעמים שיש בה שלש ברכות. 

]ברייתא ב':[ ותניא אידך, שלשה וארבעה – פעמים שיש בברכת המזון שלש ברכות, 
ופעמים שיש בה ארבע ברכות. 

]שני  עלמא  דכולי  סברוה,  הזימון:[  ברכת  היכן  עד  נחלקו  הברייתות  שני  ]הצעה, 
הברייתות סוברות[ ברכת הטוב והמטיב, לאו דאורייתא היא. 

מאי לאו בהא קמיפלגי ]ולכאורה הם נחלקו בדבר זה, עד היכן ברכת הזימון[: מאן דאמר 
– הברייתא הראשונה שאומרת שברכת המזון היא לפעמים שתי ברכות  שתים ושלש 
ולפעמים שלש ברכות, קסבר ]ברייתא זו סוברת[ שברכת הזימון היא עד הזן ]עד סיום 
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הברכה הראשונה של ברכת המזון[. וכאשר אין זימון, ברכת המזון מתחילה ב'נודה לך', 
ונמצא שברכת המזון היא שתי ברכות ]א. 'נודה לך' עד 'ברוך אתה ה' על הארץ ועל 
המזון'. ב. 'רחם נא' עד 'ברוך אתה ה' בונה ירושלים'[. וכאשר יש זימון מברכים בברכת 

המזון שלש ברכות ]א. הזן את העולם. ב. נודה לך. ג. רחם נא[. 

שלש  לפעמים  היא  המזון  שברכת  שאומרת  והברייתא   – וארבע  שלש  דאמר  ומאן   
ברכות ולפעמים ארבע ברכות, קסבר ]ברייתא זו סוברת[ שברכת הזימון היא עד נברך, 
זימון  אין  שכאשר  ונמצא  העולם',  את  ב'הזן  מתחילה  המזון  ברכת  זימון  אין  וכאשר 
וכאשר  נא[.  ג. רחם  לך.  ב. נודה  ]א. הזן את העולם.  ג' ברכות  מברכים בברכת המזון 
יש זימון מברכים בברכת המזון ד' ברכות ]א. נברך שאכלנו משלו. ב. הזן את העולם. 

ג. נודה לך. ד. רחם נא[. 

 דחיית ההצעה 

 דוחה הגמרא: לא. אפשר לבאר שברייתות אלו לא נחלקו עד היכן ברכת הזימון, ורב 
נחמן מתרץ לטעמיה ]רב נחמן יכול לבאר את שתי הברייתות כשיטתו שברכת הזימון 
עד נברך[. ורב ששת מתרץ לטעמיה ]ורב ששת יכול לבאר את שתי הברייתות כשיטתו 

שברכת הזימון היא עד סוף ברכת הזן את העולם[. 

 ביאור רב נחמן: שתי הברייתות לא נחלקו, אלא אחת מדברת על ברכת המזון של כל אדם, והשנייה 
מדברת על ברכת המזון שהפועלים מברכים

]שתי הברייתות סוברות[ שברכת הזימון היא  רב נחמן מתרץ לטעמיה, דכולי עלמא 
עד נברך, 

מאן דאמר שלש וארבע – הברייתא שאומרת שברכת המזון היא לפעמים שלש ברכות 
ולפעמים ארבע, שפיר ]טובה ומובנת היא[, שהרי ברכת הזימון היא עד נברך, וכאשר 
יש זימון יש ד' ברכות ]א. נברך. ב. הזן את העולם. ג. נודה לך. ד. רחם נא[. וכאשר אין 

זימון יש ג' ברכות ]א. הזן את העולם. ב. נודה לך. ג. רחם נא[. 

 ומאן דאמר שתים ושלש – והברייתא שאומרת שברכת המזון היא לפעמים שתי ברכות 
ולפעמים שלש, אמר לך ]יאמר לך רב נחמן[, הכא ]כאן[ בברכת פועלים עסקינן, דאמר 
מר פותח בהזן, וכולל בונה ירושלים בברכת הארץ, שהפועלים פותחים בברכת הזן את 
העולם ואחר כך אומרים את ברכת נודה לך וברכת רחם נא ביחד, וממילא כאשר יש 
זימון הם אומרים ג' ברכות ]א. נברך. ב. הזן את העולם. ג. נודה לך ורחם נא[. וכאשר 

אין זימון הם אומרים ב' ברכות ]א. הזן את העולם. ב. נודה לך ורחם נא[. 

 ביאור רב ששת: שתי הברייתות נחלקו אם ברכת הטוב והמטיב היא דאורייתא 

רב ששת מתרץ לטעמיה, דכולי עלמא ]שתי הברייתות סוברות[ שברכת הזימון היא 
עד הזן. 

 מאן דאמר שתים ושלש – הברייתא שאומרת שברכת המזון היא לפעמים שתי ברכות 
ולפעמים שלש ברכות, שפיר ]טובה ומובנת היא[, שהרי ברכת הזימון היא עד סיום ברכת 
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הזן את העולם, וכאשר יש זימון, יש ג' ברכות ]א. נברך עד סוף הזן את הכל. ב. נודה 
לך. ג. רחם נא[, וכאשר אין זימון יש ב' ברכות ]א. נודה לך. ב. רחם נא[. 

שלש  לפעמים  היא  המזון  שברכת  שאומרת  והברייתא   – וארבע  שלש  דאמר  ומאן   
דאורייתא  והמטיב'  ה'טוב  שברכת  סוברת[  זו  ]ברייתא  קסבר  ארבע,  ולפעמים  ברכות 
היא, ונמצא שכאשר יש זימון יש ד' ברכות ]א. נברך עד סוף הזן את הכל. ב. נודה לך. 
ג. רחם נא. ד. הטוב והמטיב[. וכאשר אין זימון יש ג' ברכות ]א. נודה לך. ב. רחם נא. 

ג. הטוב והמטיב[. 

· · ·

 ראיה א' שברכת הטוב והמטיב אינה מדאורייתא 

אמר רב יוסף, תדע ד'הטוב והמטיב' לאו דאורייתא, שהרי פועלים עוקרים אותה. 

 ראיה ב' שברכת הטוב והמטיב אינה מדאורייתא 

אמר רב יצחק, בר שמואל, בר מרתא משמיה דרב: תדע דהטוב והמטיב לאו דאורייתא, 

המזון מדאורייתא,  היא חלק מברכת  ]ואם  בברוך,  והמטיב[  ]בהטוב  בה  פותח  שהרי 
ונתקנה בסמיכות לברכת 'רחם נא', הרי היא 'ברכה הסמוכה לחברתה' ולא היו צריכים 

לפתוח בה ב'ברוך'[. 

 ואין חותם בה ]בהטוב והמטיב[ בברוך, ]ואם היא מדאורייתא היה בה חתימה בברוך 
כשאר ברכות דאורייתא שבברכת המזון[. 

]ברייתא שמבואר בה שברכה הסמוכה לחברתה, אינה פותחת בברוך:[ כדתניא, כל 
הברכות כולן פותח בהן בברוך, וחותם בהן בברוך. 

 חוץ מברכת הפירות, וברכת המצות, וברכה הסמוכה לחברתה, וברכה אחרונה שבקריאת 
שמע, 

 יש מהן, שפותח בהן בברוך, ואין חותם בברוך ]בברכת הפירות והמצוות, פותח בברוך 
ואומר )לדוגמא( ברוך אתה ה' בורא פרי העץ, ואין חותם בהם שוב ב'ברוך אתה', שכל 

הברכה היא הודאה אחת, ואין הפסק דבר תחינה או דבר אחר בתוכה[. 

 ]עמוד ב[ ויש מהן שחותם בהן בברוך ואין פותח בברוך, ]בברכה הסמוכה לחברתה, וכן 
בברכות הסמוכות לקריאת שמע, אינם פותחות ב'ברוך אתה' אלא הם פותחות ב'אמת 
ויציב' )בשחרית(. וב'אמת ואמונה' )בערבית(, ובחתימתם מסיים ב'ברוך' )ברוך אתה ה' 

גאל ישראל'(, 

מפני שברכות אלו הם סמוכות לברכה שלפניהם )'אמת ויציב' בשחרית, היא ברכה 
פי  על  ואף  עולם'(,  ל'אהבת  סמוכה  בערבית  ואמונה'  ו'אמת  רבה'.  ל'אהבה  הסמוכה 

שקריאת שמע מפסיק בינתים. 

הרי שמבואר בבריתא זו שברכה הסמוכה לחברתה אינה פותחת בברוך, והטוב והמטיב, 
הרי פותח בברוך, ואין חותם בברוך, מכלל דברכה בפני עצמה היא, דלאו סמוכה לחברתה 
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היא  ולכן  והרי היא ברכה בפני עצמה,  היא שאינה מברכת המזון, אלא רבנן תקנוה, 
פותחת בברוך ואינה חותמת בברוך. 

 ראיה ג' שברכת הטוב והמטיב אינה מדאורייתא 
ואמר רב נחמן בר יצחק: תדע דהטוב והמטיב לאו דאורייתא, שהרי עוקרין אותה ]לדעת 

רבי עקיבא[ בבית האבל. 

בברכת  אומרים  הם  מה  כדתניא,  האבל:[  בבית  והמטיב  הטוב  אמירת  על  ]ברייתא 
המזון בבית האבל? 

 ]דעת תנא קמא:[ ברוך הטוב והמטיב, ]כפי הנוסח הרגיל של ברכת המזון[. 

]דעת רבי עקיבא:[ רבי עקיבא אומר: אין אומרים הטוב והמטיב, אלא במקום זה אומרים 
כברכה רביעית של ברכת המזון 'ברוך דיין האמת'. 

 מבררת הגמרא בדעת תנא קמא שאומרים 'הטוב והמטיב': וכי 'הטוב והמטיב', אין 
]כן אומרים[ בבית האבל, ו'דיין אמת' לא אומרים בברכת המזון בבית האבל? 

 מבארת הגמרא: אלא אימא ]תאמר ותגרוס בדברי תנא קמא[, שבבית האבל אומרים 
אף הטוב והמטיב, מלבד מה שאומרים בנוסח הברכה גם 'דיין האמת'. 

 נוסח ברכת הטוב והמטיב ודיין האמת שרב אשי אמר ]בברכת המזון[ כשהיה אבל 
מר זוטרא איקלע לבי רב אשי. 

איתרע ביה מלתא ]אירע לו לרב אשי דבר, שנפטר אחד מקרוביו[. 

פתח ובריך בברכת המזון: 'הטוב והמטיב, אל אמת, דיין אמת, 

שופט בצדק, לוקח במשפט, 

ושליט בעולמו לעשות בו כרצונו, כי כל דרכיו משפט, 

שהכל שלו, ואנחנו עמו ועבדיו, 

ובכל אנחנו חייבים להודות לו ולברכו, 

גודר פרצות בישראל, הוא יגדור את הפרצה הזאת בישראל לחיים. 

· · ·

 שלשה שאכלו כאחד, וזימנו, ואחד מהם ממשיך באכילתו, כאשר הוא מברך, מהיכן הוא מתחיל 
לברך 

להיכן הוא חוזר - שלשה שאכלו כאחד, ושנים רצו לזמן, שהדין הוא שהשלישי צריך 
להפסיק באכילתו עד שיגמור המברך את ברכת הזימון, ולדעת רב ששת שברכת הזימון 
הוא כל ברכת הזן, השלישי מפסיק ושומע מהמזמן את כל ברכת הזן. כאשר 'שלישי' 

זה מברך לאחר שמסיים סעודתו, להיכן הוא חוזר, כלומר מהיכן הוא מתחיל לברך? 

]דעה א':[ רב זביד משמיה דאביי אמר: חוזר לראש לתחילת ברכת הזן, שהרי נתחייב 
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בזימון שבתחלה הוקבע בשלשה, ושלשה שאכלו כאחד מתחייבים גם בברכת הזן, שהיא 
ברכת הזימון. 

יחיד, שהרי  מתחיל לברך מ'נודה לך', כשאר  ורבנן אמרי: למקום שפסק,  ב':[  ]דעה   
כבר יצא ידי חובת זימון ]שהוא כולל את ברכת הזן[ וכעת מברך כיחיד, ויחיד מברך 

רק מ'נודה לך'. 

]הלכה:[ והלכתא, חוזר למקום שפסק. 

· · ·
 אמר ליה ריש גלותא לרב ששת: אף על גב דרבנן קשישי אתון ]אף שאתם מהחכמים 
ממכם  יותר  ]בקיאים  מינייכו  בקיאי  סעודה  בצרכי  ]הפרסיים[  פרסאי  אך  הקשישים[, 

בסדרי הסעודה[. 

 מנהג הפרסיים: כשיש שני אנשים בסעודה, 'הגדול' שוכב על המטה הראשונה, ו'השני' שוכב 
על המטה השניה מאחורי ראשו 

 כך הוא מנהג הפרסיים: בזמן שהן שתי אנשים בסעודה, והרי הם מסיבים על שתי 
מטות, ]שהרי היו רגילים לאכול בהסבה על צדו השמאלית, מוטה, ורגליו לארץ, איש 
איש על מטה אחת[, גדול מסב בראש ]הגדול מיסב תחילה על מיטתו[, ושני לו ]מי שהוא 
שני בחשיבותו, מיסב במטה השניה[ שהיא למעלה הימנו ]למעלה מהראשונה, )למשל, 
וראשו  החדר,  פתח  לכיוון  שרגליו  באופן  בה  ומיסב  לחדר,  בכניסה  הראשונה  המטה 
לכיוון פנים החדר. המטה השניה נמצאת מאחורי המטה הראשונה, יותר בעומק החדר, 

ונמצא שמאחורי הראש של הראשון נמצאים רגלי השני[. 

 ובזמן שהם שלש מטות, ששלשה אנשים מסיבים, גדול מסב באמצע ]ראשו כלפי פנים 
החדר ורגליו לכיוון הכניסה[, שני לו למעלה הימנו ]מאחורי הראשון, מיסב השני. נמצא 
שמאחורי הראש של הראשון, מתחילים רגליו של השני[, שלישי לו למטה הימנו ]מלפני 

הראשון מיסב השלישי. נמצא ראשו של השלישי, לפני רגליו של הראשון[. 

 רב ששת: בצורה זו אין הגדול יכול לדבר עם השני, שהרי השני מאחורי ראשו 

אמר ליה רב ששת: לפי סדר זה נמצא שאין הגדול יכול לדבר עם השני, ]שהרי השני 
במיטה מאחורי ראשו[, וכי בעי ]וכאשר הגדול רוצה[ אשתעויי בהדיה ]לדבר עמו, עם 
השני[, מתריץ תרוצי ויתיב ומשתעי בהדיה ]צריך הוא צריך לקום מהסיבתו, ולהתיישב 
כדי לדבר עמו[, שהרי כאשר הוא בהסיבה השני נמצא מאחורי ראשו, ואם כן אין זה 

דרך הסיבה טובה. 

אמר ליה ראש הגולה: שאני פרסאי ]שונים הפרסיים[ דמחוי ליה במחוג ]שהם מדברים 
'בתנועות ידים' )שמראים בידיהם ובאצבעותיהם ברמיזה(, וממילא בתנועות ידים אפשר 
לעשות תנועות גם לאדם שנמצא מאחורי ראשו, ואין הפרסיים צריכים להתיישב כדי 

לדבר בסעודה[. 
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 מנהג הפרסיים: הגדול נוטל ראשון מים ראשונים 
]אצל הפרסיים, מי  מים ראשונים מהיכן מתחילין   רב ששת שואל את ראש הגולה: 

נוטל ידיו ראשון בנטילת ידים בתחילת הסעודה[. 

 אמר ליה ראש הגולה: הם מתחילים מן הגדול, ואחריו נוטלים שאר ה'אוכלים' לפי 
סדר חשיבותם. 

 שאל אותו רב ששת: ישב גדול, וישמור ידיו עד שנוטלין כולן, והרי אם הוא נוטל ידיו 
ידיו מטומאה  ובינתיים להיזהר בשמירת  ראשון, נמצא שהוא צריך לחכות על כולם, 

עד שהם יטלו ידיהם. 

אמר ליה ראש הגולה: לאלתר מייתו תכא קמיה ]מיד מביאים את השולחן שלו לפניו, 
)שהרי לפני כל אחד ואחד היו מביאין שלחן קטן(, ומתחיל הגדול מיד בסעודה ואינו 

ממתין על כולם[. 

 מנהג הפרסיים: הקטן נוטל ראשון מים אחרונים 
 רב ששת שואל את ראש הגולה: מים אחרונים מהיכן הם, הפרסיים מתחילין. 

 אמר ליה ראש הגולה: מן הקטן. 

 שאל אותו רב ששת: וגדול יתיב ]יושב[, וידיו מזוהמות עד שנוטלין כולן, שהרי אם 
הוא נוטל אחרון, נמצא שהוא צריך לחכות על כולם, ויש בזה גנאי שהרי סילקו את 

השולחן, ונמצא שהגדול יושב וממתין עם ידים מלוכלכות. 

אמר ליה ראש הגולה: לא מסלקי תכא מקמיה עד דנמטי מיא לגביה ]לא מסלקים את 
אוכל  שהוא  גנאי, שבעוד  זה  אין  כזה  ובאופן  מים,  לו  עד שמביאים  מלפניו  השולחן 

האחרים נוטלין מים אחרונים, ואינו יושב וממתין בידים מזוהמות[. 

 רב ששת: בברייתא מבואר, שכשיש שני אנשים בסעודה, השני אינו מיסב במיטה היותר פנימית, 
אלא במטה החיצונית, ונמצא שהשני אינו מאחורי הראשון, אלא הפנים של הראשון לכיוון השני 
אמר רב ששת: אנא מתניתא ידענא ]אני יודע בענין זה ברייתא, שמבואר בה סדר אחר[. 

]תחילת הברייתא, סדר ההסיבה:[ דתניא, כיצד סדר הסבה: בזמן שהן שתי מטות, גדול 
מסב בראש, ושני לו למטה הימנו ]השני אינו נמצא מאחורי הראשון אלא מלפניו, ונמצא 
לקום  צרוך  אינו  לדבר עם השני  גדול  הוצרך  ואם  לכיון השני,  שהפנים של הראשון 

מהסיבתו[. 

 בזמן שהן שלש מטות, גדול מסב בראש, שני לו למעלה הימנו, שלישי לו למטה הימנו, 
ואם בא הגדול לדבר, הוא יכול לדבר עם השלישי שאינו מאחוריו. אבל אם בא לדבר 
עם השני שנמצא מאחוריו צריך הוא לקום, ועדיף שכך יהיה הסדר, שהשני מאחוריו, 
ולא למטה ממנו, כדי שלא יהיה מצב שהשני למטה, והשלישי שהוא פחות ממנו יהיה 

למעלה ממנו. 

 רב ששת: בהמשך הברייתא מבואר סדר אחר )מסדרי הפרסיים( במים אחרונים 
 מים הראשונים, מתחילין מן הגדול. 
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מים אחרונים, בזמן שהם חמשה אנשים בסעודה, מתחילין מן הגדול. 

ובזמן שהם מאה אנשים בסעודה, או פחות, כל שהם יותר מחמש, מתחילין מן הקטן, עד 
שמגיעים אצל חמשי ]שנשארו חמש אחרונים, שהם הגדולים שבחבורה )שהרי התחילו 
יושב  וימתין שם  ידיו,  מהקטנים([, שגנאי הוא שיסלקו השלחן מלפני הגדול כשיטול 
בסוף,  היושב  הקטן  מן  מתחילין  מחמשה  יותר  כשהם  לפיכך,  כלם,  שיטלו  עד  ובטל 
ואין מסלקין שלחן מלפני הגדול עד שיגיעו המים לחמשה שאצלו, וחוזרין ומתחילין מן 
הגדול ]מתוך חמשה אלו, הגדול מביניהם נוטל ראשון, ואחריו השני בחשיבותו, והחמישי 

בחשיבותו מביניהם נוטל אחרון[. 

 ]סיום הברייתא: מי שנוטל ידיו אחרון הוא מברך ומוציא את כולם בברכת המזון[ 
ולמקום שמים אחרונים חוזרין ]הגדול שבחבורה, שהוא נוטל ראשון מהחמשה האחרונים[, 
לשם ברכה חוזרת ]שהוא מברך על הכוס[, ואם צוה הגדול לאחר ליטול ידים קודם לו, 

הוא מברך. 

]ברייתא זו היא ראיה לדעת רב שאמר כמאמר זה:[ מסייע ליה לרב, דאמר רבי חייא 
בר אשי אמר רב: כל הנוטל ידיו באחרונה תחלה ]אותו שנוטל בתחלת החמשה אחרונים[, 

הוא מזומן לברכה. 

 ]מעשה בעניין זה ברב ורבי חייא:[ 
רב ורבי חייא, הוו יתבי בסעודתא קמיה דרבי ]היו יושבים בסעודה לפני רבי[, אמר ליה 

רבי לרב: קום משי ידך ]קום טול ידך[. 

חזייה דקא מרתת ]ראה רבי חייא את רב שהוא מפחד[. 

אמר ליה רב חייא לרב: בר פחתי ]בן גדולים[, עיין בברכת מזונא קאמר לך. 

 ברייתא בה מבואר שאין קדימה כלל במים אחרונים, בדרכים ובגשרים 
תנו רבנן, אין מכבדין ]לומר היה אתה קודם[, לא בדרכים הולכי דרכים, לומר לגדול 

הימנו לך לפני, ולא בגשרים ולא בידים מזוהמות. 

�
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‡ÈÏÊ‡  ‡˜  ÂÂ‰ ÈÈ‡Â ÔÈ  ̇ ÂÓ‰ÂÊÓ  ÌÈ„È  ‡ÏÂ
 ‡ÏÂ  ÈÈ‡„Ï ÔÈ„  ‰ÈÓÁ  ‰ÈÓ„˜  ‡ÁÂ‡
ÔÓ È‡‰  ̃ ÈÏÒ„Ó  Ó‡ Ó  ÏÈÊÈ  ‰ÈÏ Ó‡
 ‡Á˙ÙÏ  ‡ËÓ  ÈÎ  ‰È˙Ú„  ‰ÈÏ  Ò‚  ‡ÚÓÓ
 ‰ÈÏ Ó‡ Ó ÏÚÈ  ‰ÈÏ  Ó‡  ‡˙˘ÈÎ È„
 Ó‡ ÈÎ‰  ‰ÈÏ Ó‡  ‡‡ Ó  Â‡Ï  ‡˙˘‰  „ÚÂ
 ‰  ̆ È˘  Á˙Ù  ‡Ï‡  ÔÈ„ÎÓ  ÔÈ‡  ÔÁÂÈ È

 ‰ÊÂÊÓ ‰ÊÂÊÓ  ‰  ̇ ÈÏ„ ÔÈ‡  ‰ÊÂÊÓ  ‰  ̇ È‡„
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 ‡Ï‡ ÔÈ„ÎÓ ÔÈ‡„ ÈÓ  ÈÎ‰  ‰ÊÂÊÓ Â‰  ̇ ÈÏ„
 ‰„Â‰È   Ó‡  ‰ÊÂÊÓÏ ÈÂ‡‰  Á˙Ù  ‡ÓÈ‡
 „  ‰ÈÓ˘Ó  ̇ ÏÈ˘    Ï‡ÂÓ˘  „  ‰È

‚ ÌÂÚËÈ˘  „Ú  ÌÂÏÎ  ÏÂÎ‡Ï ÔÈ‡˘  ÔÈÂÒÓ‰ ÔÈ‡
 Ó˙È‡  ÌÂÚËÏ Ó‡˜Â  ‡ÙÒ    È˙È  ÚˆÂ‰
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ÚÂˆÏ È‡˘ÔÓ‡ ‰ÏÎÈ˘ „Ú

ÈÙÓ Ó‡ ‡„ÒÁ  ÌÈÂÚ‰ ÈÙÓ
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1ÏÎÓÈ‡‰ ˙È‡ ‰ÓÂ ÂÓÈ˙ ÌÎÈ˙Â˘ÚÓ
˘„˜‰Â È˘ ˘ÚÓ :Ô‚„È‡  ‡Ï È‡‰Â Ô‚„È‡

 Ú"‰  ‡ËÈ˘Ù :Â„Ù˘ ‡Ô˜‰  ̇ ‡ Ô˙˘ ÔÂ‚Î
˘ÓÂÁ‰ ˙‡ Ô˙ ‡ÏÂ˘ÓÂÁ ÔÈ‡„ Ï" Ó˜  ‡‰Â

Â‰Ó ‡ËÈ˘Ù :˙ÈÊÎ  ÏÎ‡˘  ̆ Ó˘‰ :ÎÚÓ
ÔÈÓÊÓ È˙ÂÎ‰Â : Ï"Ó˜  Ú˜ ‡Ï  ̆ Ó˘  ‡ÓÈ˙„
‡È˙Â ı‡‰  ÌÚ ‡Ï‡ ‡‰È ‡Ï  È‡Ó‡ :ÂÈÏÚ

 Á È˙ÂÎ Ó‡  ÈÈ‡  ‰"Ú ÏÚ  ÔÈÓÊÓ ÔÈ‡
‡Î‰Â ‰" Ú È˙ÂÎ  ‡ÓÈ˙  ÂÏÈÙ‡ Ó‡ ‡
ÔÈ˜ÒÚ  È‡Ó '„  ‰ÈÏÚ È‚ÈÏÙ„ Ô„ ‰" Ú

‡È˙„ÂÈÏÂÁ ÏÎÂ‡ ÂÈ‡˘ ÏÎ  ‰"Ú Â‰ÊÈ‡
ÏÎ ÌÈÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ  Ó" È„  ‰‰Ë
È‡˙ÂÎ  È‰Â ÈÂ‡Î  ÂÈ˙ÂÈÙ ˘ÚÓ ÂÈ‡˘
È˙Î„  È‡Ó„ ÈÊÁ„Î  È˘ÚÓ  ÈÂ˘Ú

ÈÈ‰Ê  ‰ÊÓ  ‡˙ÈÈÂ‡‰ÂˆÓ ÏÎ Ó  Ó‡„
‰ ÔÈ˜„˜„Ó  ‰‰ ÌÈ˙ÂÎ  ‰ Â˜ÈÊÁ‰˘

 "˙  Ï‡˘ÈÓ ˙ÂÈÂÈ‡˘ ÏÎ ‰" Ú Â‰ÊÈ‡
ÊÚÈÏ‡ ' È„  ̇ ÈÁ˘Â ˙ÈÚ  ̆ "˜ ‡Â˜
ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈÓ ÂÈ‡˘ ÏÎ  ÓÂ‡ Ú˘Â‰È È
Â„‚ ˙ÈˆÈˆ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÏÎ ÓÂ‡ È‡ÊÚ  Ô
' ÂÁ˙Ù ÏÚ ‰ÊÂÊÓ  ÔÈ‡˘ ÏÎ ÓÂ‡  Ô˙ '
ÌÈ ÂÏ  ̆ È˘ ÏÎ  ÓÂ‡  ÛÒÂÈ  Ô˙

˙" ̇ Ï ÌÏ„‚Ó ÂÈ‡Â'ÈÙ‡ ÌÈÓÂ‡  ÌÈÁ‡
"‡ ‰" Ú ‰Ê È‰  Á"˙  ̆ Ó˘ ‡ÏÂ ‰˘Â ‡˜
ÔÈÓÊ‡ ‡Ï ‡ÓÁ  ÈÓ ÌÈÁ‡Î ‰ÎÏ‰ ‡Â‰
‡ÙÒ È˙„ ‡ÙÈÏÁ˙    ‡È˘Ó  „ ‰ÈÏÚ
‡ÓÁ  ÈÓ„ ‰È˘Ù  Á  ÈÎ  ‡˙ÎÏ‰Â ÈÙÒÂ
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‡Ï ‡ËÈ˘Ù :'ÂÎ ÔÂ˘‡  ˘ÚÓ :Â˜ ÂÈ‡˘ ıÈˆÚ „"‰ Ô„Ó ÏÂË ÏË
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ברכות דף מז    יום רביעי כד שבט תש"פ 

בברייתא התבאר שאין מכבדים להקדים את החשוב תחילה, לא בדרכים ולא בגשרים, 
ולא בידים מזוהמות ]בנטילת מים אחרונים[. 

 מעשה ברבין ואביי, שרבין לא כיבד את אביי בדרך שילך לפניו 
רבין ואביי הוו קא אזלי באורחא ]היו הולכים בדרך[, 

קדמיה חמריה דרבין לדאביי ]הקדים החמור שרבין היה עליו, והלך לפני החמור שעליו 
היה אביי[, ולא אמר ליה ניזיל מר ]ולא אמר רבין לאביי, ילך מר לפני[. 

רבין, מארץ  זה,  ]מכך שעלה תלמיד חכם  מדסליק האי מרבנן ממערבא  אביי:   אמר 
ישראל[, גס ליה דעתיה ]דעתו גסה עליו[. שרבין היה רגיל לעלות מבבל לארץ ישראל, 

ולומר דברים משמו של רבי יוחנן. 

 כי מטא לפתחא דבי כנישתא ]כאשר באו לפתח של בית הכנסת[, אמר ליה ניעל מר 
]אמר רבין לאביי: יכנס כבודו. כלומר, רבין כיבד את אביי, ואמר לו שיכנס ראשון. 

ומפני מה רק  'מר',  הייתי  ]ועד עכשיו לא  ועד השתא לאו מר אנא  אביי:  ליה   אמר 
כעת אתה מכבד אותי[. 

 רבין מבאר שלא כיבד את אביי בדרך, כי אין מכבדים אלא בפתח שיש בו מזוזה 
אמר ליה רבין: הכי ]כך[ אמר רבי יוחנן, אין מכבדין אלא בפתח שיש בה מזוזה, ובדרך 

הרי אין מזוזה, ולכן לא כיבדתיך בדרך. 

 ]בירור: אם כן בפתח בית כנסת שאין בו מזוזה אין מכבדים[ 
 מבררת הגמרא: מדברי רבי יוחנן אנו למדים, דאית בה ]שבפתח שיש בו[ מזוזה אין 

]כן, צריך לכבד[. דלית בה ]ובפתח שאין בו[ מזוזה, לא מכבדים, 

נמי  מזוזה, הכי  ]שאין בהם[  ובית המדרש דלית בהו  בית הכנסת  זה,  לפי  אלא מעתה 
דאין מכבדין ]גם כן אין מכבדין בהם[? 

 ]ביאור: אין מכבדים אלא בפתח הראוי למזוזה[ 
 מבארת הגמרא: אלא אימא ]תאמר, שאין מכבדין אלא[ בפתח הראוי למזוזה, כלומר 
בכניסת כל הפתחים הראויים למזוזה, ופתח בית הכנסת ראוי למזוזה, אלא שבפועל הוא 
פטור ממזוזה, כי אין דרים בו. אבל בדרכים ובפרצות שאינם ראויים למזוזה, אין מכבדים. 

· · ·
 מי שמברך ומוציא את כולם בברכה, הוא טועם ראשון מהמאכל, ורק אחר כך המסובים אוכלים 
אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת, משמיה דרב: אין המסובין רשאין לאכול כלום 
עד שיטעום הבוצע ]רק לאחר שהמברך שמוציא את כולם בברכה בירך וטעם מהמאכל, 

רשאים המסובים שיוצאים ידי חובה בברכתו לאכול[. 



גמרא ופירושה / ביאיתדףםש.  | 42

]רב ספרא מתקן את לשון המאמר:[ יתיב ]ישב[ רב ספרא וקאמר, 'לטעום' איתמר ]שרב 
אמר 'אין המסובין רשאין לטעום'[. 

מבררת הגמרא: למאי נפקא מינה ]מדוע רב ספרא תיקן את לשון המאמר, והרי אין 
נפקא מינה בזה להלכה[? 

מבארת הגמרא: מפני שחייב אדם לומר בלשון רבו, אף אם אין בשינוי הלשון נפקא 
מינה להלכה. 

גם  צריכים האחרים   אנשים האוכלים מקערה אחת, כאשר האחד מפסיק בשביל לשתות, אם 
להפסיק באכילתם ולהמתין לו 

תנו רבנן, שנים ממתינין זה לזה בקערה, כשהאחד מפסיק לאכול כדי לשתות, חבירו 
ממתין לו ומפסיק מלאכול, עד שיגמור לשתות. 

 שלשה אין ממתינין, אם אחד מהם הפסיק באכילתו כדי לשתות, אין השנים פוסקים 
באכילתם להמתין לו, שאינו בדין שיפסקו שנים בשביל אחד. 

 מי שמברך ומוציא את כולם בברכת הפת, הוא אוכל ראשון גם מהקערה שמלפתים בה את הפת 
הבוצע ]מי שמברך ומוציא את כולם בברכה, שהוא אוכלת תחילת מפרוסת המוציא[, 

הוא פושט ידו תחלה ]בקערה, ללפת בו את פרוסת המוציא[. 

ואם בא הבוצע לחלוק כבוד לרבו, או למי שגדול הימנו, ליטול תחילה מהקערה ללפת 
את הפת, הרשות בידו. 

· · ·
 המברך 'המוציא' ומוציא את כולם בברכה, בוצע את הפרוסה, רק לאחר שהעונים סיימו לענות 'אמן' 
רבה בר בר חנה, הוה עסיק ליה לבריה בי ]היה עוסק בלחתן את בנו עם הבת של[ רב 

שמואל בר רב קטינא. 

 קדים ויתיב וקמתני ליה לבריה ]קדם רבה בר בר חנה, וישב ושנה לבנו הלכות סעודה, 
לפי שהחתן היה רגיל לבצוע, ולימדו היאך יעשה[, וכך לימדו: 

 אין הבוצע ]מי שמוציא את האחרים בברכת המוציא, אינו[ רשאי לבצוע ]לפרוס את 
הפרוסה מן הפת[, עד שיכלה אמן ]אחר ברכת המוציא[ מפי העונים, מפני שגם עניית 

'אמן' היא חלק מהברכה, ואין בוצעים לפני שמסיימים את הברכה. 

 דעת רב חסדא: לאחר שרוב הציבור סיים בעניית 'אמן' יכול לבצוע, ואין צריך לחכות למיעוט 
רב חסדא אמר: מפי רוב העונים, אם הרוב סיימו בעניית אמן, אפשר לבצוע, ואין צריך 

להמתין למיעוט המאריכים. 

 ]רמי בר חמא מקשה על דברי רב חסדא, מדוע אין צריך להמתין, ולבצוע רק אחרי שסיימו גם 
המיעוט המאריכים באמן[ 

]הטעם  ברכה  כליא  לא  דאכתי  רובא  שנא  מאי  חסדא:  לרב  חמא  בר  רמי  ליה  אמר 
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שצריך לחכות לרוב העונים הוא מפני שכל עוד שהם לא סיימו לענות 'אמן, הברכה 
לא הסתיימה, ואם כך במה שונים הרוב מהמיעוט[, מיעוטא נמי לא כליא ברכה ]והרי 
גם המיעוט, כל עוד שהם לא סיימו לענות אמן, הברכה עדיין לא הסתיימה, ואם כך 

גם עליהם צריכים לחכות[. 

 ]רב חסדא מבאר את שיטתו: המאריך באמן יותר מדאי הוא טועה, ואין להמתין עליו[ 
אמר ליה רב חסדא: שאני אומר, כל העונה אמן יותר מדאי, אינו אלא טועה, ולכן אין 

צריך לחכות למיעוט שהם טועים ומאריכים באמן. 

· · ·
 ברייתא: צריך לומר את תיבת 'אמן' בשלימות, וכן לדעת על איזו ברכה עונה, וכן לא לברך במהירות 
תנו רבנן, אין עונין לא אמן חטופה, שקורין את האות א' מתיבת 'אמן' בחטף ]כלומר 

בניקוד שוא[ במקום בניקוד קמץ. 

בפה  מוציאה  ואינו  'אמן',  מתיבת  ן'  האות  קריאת  את  שמחסר   - קטופה  אמן  ולא   
שתהא ניכרת. 

 ולא אמן יתומה, שלא שמע את הברכה, אלא ששמע שעונין אמן, ואינו יודע על איזה 
ברכה הם עונים. 

 ולא יזרוק ברכה מפיו במהירות, שבזה נראה שהברכה היא כמשא עליו ואינו מברך 
אלא מפני שחוק קבוע הוא לו. 

 עונש העונה אמן יתומה, חטופה או קטופה, ושכר המאריך באמן 
בן עזאי אומר: כל העונה אמן יתומה, יהיו בניו יתומים. 

חטופה, יתחטפו ימיו. 

קטופה, יתקטפו ימיו. 

וכל המאריך באמן, מאריכין לו ימיו ושנותיו. 

· · ·
 שתים שסיימו לאכול, ובא שלישי ואוכל 'עמהם' האם מצטרף לזימון ]מעשה ברב ושמואל[ 

רב ושמואל הוו יתבי בסעודתא ]היו יושבים בסעודה[, 

אתא ]בא[ רב שימי בר חייא, הוה קמסרהב ואכיל ]והיה ממהר לאכול, )שהם כבר סיימו 
אכילתם, והוא מיהר לאכול( כדי להצטרף עמהם לזימון[. 

 אמר ליה רב לרב שימי בר חייא: מה דעתך, לאיצטרופי בהדן ]להצטרף עמנו לזימון[, 
אנן אכילנא לן ]אנחנו הרי כבר אכלנו וסיימנו לאכול קודם שבאת, ואם כן כבר אינך 

יכול להצטרף ולחייבנו בזימון, שהרי לא אכלנו יחד איתך[. 

אמר ליה שמואל לרב: אלו מייתו לי ]אילו יביאו לי[ ארדיליא ]כמהין ופטריות שהם 
חביבים עלי ואני רגיל לאוכלם בקינוח סעודה[, וגוזליא לאבא ]או שיביאו גוזלות לרב, 
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נאכל  לא  ]וכי  אכלינן  לא  מי  סעודה[,  בקינוח  לאוכלם  רגיל  והוא  עליו  חביבים  שהם 
מהם, וכיון שעדיין אנחנו יכולים לאכול מאכל שיביאו לנו, הרי זה נחשב שהסעודה לא 

נגמרה. ומי שאוכל כעת, נחשב כאוכל עמנו, ומצטרף לזימון[. 

· · ·
 תלמידי רב סוברים ש'גדול' מברך אף שהוא לא היה בתחילת הסעודה 

תלמידי דרב, הוו יתבי בסעודתא ]היו יושבים בסעודה[. 

 על ]נכנס[ רב אחא. 

 אמרי ]אמרו התלמידים[ אתא גברא רבא דמברך לן ]בא אדם גדול שיברך לנו[. 

 רב אומר שאחד מהאנשים שהיו בתחילת הסעודה מברך ולא ה'גדול' שלא היה בתחילת הסעודה 
אמר להו ]רב[: מי סבריתו ]וכי אתם סוברים[ דגדול מברך אף שהוא לא היה בתחילת 
הסעודה. אין זה כך אלא עיקר שבסעודה ]אחד מאותן שהיו בתחלת ההסבה[ הוא מברך. 

 ההלכה: 'גדול' מברך אף שבא בסוף הסעודה 
והלכתא, גדול מברך, אף על גב דאתא ]שבא[ לבסוף. 

· · ·
שנינו במשנה אכל דמאי וכו' מזמנין עליו. 

 הטעם שמי שאכל 'דמאי' מצטרף לזימון 
 מבררת הגמרא הא לא חזי ליה ]הרי ה'דמאי' אינו ראוי לו, שאסור לאכול דמאי, וכיצד 
האוכלו מצטרף לזימון, והרי היא ברכת זמון הבאה בעבירה, ואין זה מברך אלא 'מנאץ'[. 

מבארת הגמרא: כיון דאי בעי מפקר להו לנכסיה ]כיון שאם ירצה, הוא יכול להפקיר את 
נכסיו[, והוי עני וחזי ליה ]ויהיה עני, והדמאי יהיה ראוי לו, שעני מותר באכילת דמאי[, 
וכיון שהוא יכול לעשות זאת, הרי זה נחשב שהדמאי ראוי לו, והאוכלו מצטרף לזימון. 

]המשנה בה מבואר שהעני מותר באכילת דמאי:[ דתנן, מאכילין את העניים, דמאי. 
ואת האכסניא ]חיילים, שהמלך מטיל על בני העיר לתת להם אוכל, והרי הם כעניים 
לפי שאינם במקומם, ולכן מותר להאכיל אותם[ דמאי, שרוב עמי הארץ מעשרים הם, 

וחומרא דרבנן בעלמא הוא. 

 ]דעה החולקת על היתר עני באכילת דמאי:[ ואמר רב הונא, תנא בית שמאי אומרים: 
אין מאכילין את העניים ואת האכסניא דמאי. 

· · ·
שנינו במשנה, אכל מעשר ראשון שנטלה תרומתו, מזמנין עליו. 

 בירור: מה החידוש שמצרפים לזימון מי שאכל 'מעשר ראשון' שהפרישו ממנו 'תרומת מעשר' 
 מבררת הגמרא: פשיטא, וכי מה חידוש יש בזה שהאוכל 'מעשר ראשון' מתוקן שהלוי 
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הפריש ממנו 'מעשר' לכהן, מצטרף לזימון. ]שבדרך כלל נותנים מכל תבואה - תרומת 
גדולה לכהן, ואחר כך מעשר ראשון ללוי, ומתוך המעשר ראשון נותן הלוי מעשר לכהן, 

ואם כן זו תבואה מתוקנת כהלכתה[. 

 ביאור: מדובר ב'מעשר ראשון' שהבעלים נתן ללוי ]מהשיבולים[ לפני שהפריש 'תרומה גדולה' 

 מבארת הגמרא: לא צריכא ]לא הוצרכה המשנה להשמיע לנו דין זה[, אלא ]באופן[ 
שהקדימו בשבלים ]שהבעלים נתן את המעשר מה'שיבולים' לפני שדשו אותם[, והפריש 
ממנו תרומת מעשר, ולא הפריש ממנו תרומה גדולה, ]הבעלים נתן מה'שיבולים' רק מעשר 
ראשון ללוי, ולא נתן לכהן תרומה גדולה, ורק הלוי נתן מתוך המעשר 'תרומת מעשר' 
וכדרבי אבהו  לכהן, ועל אופן זה אומרת המשנה שהאוכל מתבואה זו מצטרף לזימון, 

שסובר שתבואה כזו, מתוקנת היא, אף שלא הפרישו ממנה תרומה גדולה. 

 רבי אבהו לומד מפסוק, שאם נתן ]מתבואה שלא נגמרה מלאכתה[ מעשר ראשון לפני תרומה 
גדולה, פטור מלתת תרומה גדולה

ראשון שהקדימו  מעשר  לקיש:  ריש  אמר  אבהו,  רבי  דאמר  אבהו:[  רבי  של  ]מאמרו   
בשבלים, פטור מתרומה גדולה. 

 שנאמר 'והרמותם ממנו תרומת ה' מעשר מן המעשר', 'מעשר מן המעשר' אמרתי לך, 
ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר, שמתוך המעשר ראשון אין צריך להפריש 

תרומה גדולה, גם אם לא הפרישו זאת לפני כן. 

 שאלה: אם כן גם בתבואה שנגמרה מלאכתה, אם נתן תחילה 'מעשר ראשון' ללוי, יפטר מלתת 
'תרומה גדולה' לכהן 

אמר ליה רב פפא לאביי: אם אתה לומד מפסוק, שמתוך מעשר ראשון אין צריך לתת 
גם תרומה גדולה, אי הכי ]אם כך[, אפילו הקדימו בכרי נמי ]אפילו אם הבעלים נתן את 
המעשר ראשון ללוי, לא מ'שיבולים', אלא שדש וזרה ועשה ערימה מהתבואה, גם כן 

יפטר הבעלים מלתת תרומה גדולה לכהן[. 

גדולה', צריך הלוי לתת  'תרומה  נתן תחילה  יש פסוק אחר שממנו לומדים שאם לא   תשובה: 
'תרומה גדולה' מתוך המעשר ראשון 

 אמר ליה אביי: עליך אמר קרא ]עמוד ב[ 'מכל מעשרתיכם תרימו', שנאמר 'ואל הלוים 
תדבר', 'מכל מעשרתיכם תרימו את כל תרומת ה', שהלוי צריך להפריש מהמעשר כל 

צד תרומה שבו, וגם את התרומה גדולה שלא הופרשה מחלקו. 

מבררת הגמרא: ומה ראית ללמוד מפסוק זה שבשלב שכבר עשה 'כרי' חייב לתת בכל 
מקרה תרומה גדולה, ועל שלב ה'שיבולים' הינך לומד מפסוק אחר שאם הקדים ונתן 

מעשר ראשון, שוב אינו צריך לתת תרומה גדולה. אולי נאמר להיפך. 
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גמר  לפני  ללוי  ונתן  כשהקדים  מדבר  גדולה  מתרומה  שפוטר  שהפסוק  לומר  מסתבר  ביאור:   
מלאכה, שאז עדיין לא היה חיוב תרומות ומעשרות 

נקראת  כבר  ]היא  אידגן  זו  תבואה  'כרי',  עשה  כבר  כאשר   – האי  הגמרא:  מבארת   
וחלה עליו רשות כהן תחילה, שכתוב  גדולה,  וכבר התחייב לתת ממנה תרומה  'דגן' 
ויקדים לתת  יכול להיפטר גם אם ישנה את הסדר  'ראשית דגנך תתן לו', ושוב אינו 

מעשר ראשון ללוי[. 

 והאי – כאשר נתן מעשר ראשון מהשיבולים, תבואה זו עדיין לא אידגן ]אינה נקראת 
'דגן', ולא התחייב בה עדיין בתרומה גדולה, וכיון שנתן מעשר ראשון, שוב אינו מתחייב 

בתרומה גדולה[. 

· · ·
שנינו במשנה: שמי שאכל מעשר שני והקדש שנפדו מצטרף לזימון. 

 בירור: מה החידוש שמצרפים לזימון מי שאכל מעשר שני והקדש שנפדו 
 מבררת הגמרא: פשיטא, מה החידוש שמי שאוכל מחוץ לירושלים מעשר שני שנפדה, 
או הקדש שנפדה שהוא מצטרף לזימון והרי זה חולין רגילים, ואין שום איסור באכילתם. 

 ביאור: מדובר באופן שלא הוסיף בפדיון את החומש כדין הפודה מעשר שני או הקדש 
 מבארת הגמרא: הכא במאי עסקינן, כגון שנתן בפדיון את הקרן, ולא נתן את החומש. 
והא קא משמע לן, דאין חומש מעכב, והאוכל ממאכל שנפדה באופן זה, הרי הוא אוכל 

'מתוקן' ומצטרף לזימון. 

· · ·
שנינו במשנה השמש שאכל כזית מצטרף לזימון. 

 החידוש במשנה ששמש מצטרף לזימון, ואכילתו גם כן נקראת 'קבע' 
 מבררת הגמרא: פשיטא? 

קא  ובא,  – אין לו קביעות לפי שהולך  מהו דתימא, שמש לא קבע   מבארת הגמרא: 
משמע לן. 

· · ·
שנינו במשנה והכותי שאכל מזמנין עליו. 

 שאלה: כיצד מזמנים עם כותי והרי הוא עם הארץ 
 שואלת הגמרא: אמאי ]למה כותי מצטרף לזימון[, לא יהא אלא עם הארץ, ותניא: אין 

מזמנין על עם הארץ. 

 תשובת אביי: מדובר בכותי תלמיד חכם 
אביי אמר: בכותי חבר. 
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 תשובת רבא: 'עם הארץ' ]לדעת רבנן[ הוא מי שאינו מעשר, והכותים מעשרים 

רבא אמר: אפילו תימא ]אפילו תאמר[ בכותי עם הארץ. והכא בעם הארץ דרבנן דפליגי 
זו שאומרת שאין מזמנים על הארץ סוברת כרבנן  ]וברייתא  עליה דרבי מאיר עסקינן 
שהם חולקים על רבי מאיר בגדר עם הארץ, והם סוברים שעם הארץ הוא מי שאינו 

מעשר[, ולכן מזמנים על כותי, כי הכותים מעשרים. 

]ברייתא בה מבואר דעות התנאים מי הוא עם הארץ, דעת רבי מאיר:[ דתניא איזהו 
עם הארץ? כל שאינו אוכל חוליו ]חולין[ בטהרה, דברי רבי מאיר. 

 ]דעת חכמים:[ וחכמים אומרים: כל שאינו מעשר פירותיו כראוי. 

והני כותאי עשורי מעשרי כדחזי ]וכותים אלו מעשרים כראוי[ דבמאי דכתיב באורייתא 
מזהר זהירי ]שבמה שכתוב בתורה הם זהירים[ דאמר מר, כל מצוה שהחזיקו בה כותים, 

הרבה מדקדקין בה יותר מישראל. 

 מחלוקת תנאים מי הוא עם הארץ 

תנו רבנן איזהו עם הארץ? 

]דעה א':[ כל שאינו קורא קריאת שמע ערבית ושחרית, דברי רבי אליעזר 

 ]דעה ב':[ רבי יהושע אומר: כל שאינו מניח תפילין. 

 ]דעה ג':[ בן עזאי אומר: כל שאין לו ציצית בבגדו. 

 ]דעה ד':[ רבי נתן אומר: כל שאין מזוזה על פתחו. 

 ]דעה ה':[ רבי נתן בר יוסף אומר: כל שיש לו בנים, ואינו מגדלם לתלמוד תורה. 

 ]דעה ו':[ אחרים אומרים: אפילו קרא ושנה, ולא שמש תלמידי חכמים ]שלא שמע דברי 
האמוראים התלויים בסברא, שהם היו נותנים לדברי המשנה טעם, והיו מתאספים יחד 

ועוסקים בכך, והיא דוגמת הגמרא שסדרו האמוראים[, הרי זה עם הארץ. 

 ]הכרעה להלכה כדעה ו':[ אמר רב הונא: הלכה כאחרים. 

 מעשה ברמי בר חמא שלא זימן עם רב מנשיא בר תחליפא בגלל שהוא לא שימש תלמידי חכמים 

רמי בר חמא, לא אזמין עליה דרב ]לא צירף כשלישי לזימון את רב[ מנשיא בר תחליפא, 
דתני ]אף שרב מנשיא שנה[ ספרא וספרי והלכתא, מפני שרב מנשיא לא שימש תלמידי 

חכמים. 

 רבא אומר שבגלל מעשה זה רמי בר חמא נפטר 

כי נח נפשיה דרמי בר חמא ]כאשר הוא נפטר[, אמר רבא, לא נח נפשיה דרמי בר חמא, 
אלא דלא אזמין ארב מנשיא בר תחליפא ]לא נפטר רמי בר חמא, אלא על כך שלא זימן 

עם רב מנשיא בר תחליפא[. 
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 בירור: והרי מי שלא שימש תלמידי חכמים הוא עם הארץ ואי אפשר לצרפו לזימון, ומדוע רמי 
בר חמא נענש על כך 

והתניא, אחרים אומרים אפילו קרא ושנה ולא שמש תלמידי חכמים   שואלת הגמרא: 
הרי זה עם הארץ, ואם כן הרי רב מנשיא לא שימש תלמידי חכמים ומדוע רמי בר חמא 

נענש שלא צירפו לזימון. 

 ביאור: רב מנשיא כן שימש תלמידי חכמים, ורמי בר חמא טעה וחשב שהוא לא שימש 

 מבארת הגמרא: שאני רב מנשיא בר תחליפא דמשמע להו לרבנן ]שעל פי האמת הוא 
כן שימש תלמידי חכמים[, ורמי בר חמא הוא דלא דק אבתריה ]ורמי בר חמא לא בדק 
אחרי הנהגתו וחשב שהוא לא שמש תלמידי חכמים, ולמעשה טעה בכך, ולכן נפטר 

על שלא צירפו לזימון, אף שהיה ראוי לכך[. 

 נוסח אחר בביאור: רב מנשיא שמע שמועות מפי החכמים והרי זה כמי ששימש תלמידי חכמים 

]רמי  לישנא אחרינא, דשמע שמעתתא מפומייהו דרבנן וגריס להו כצורבא מרבנן דמי 
ומי שעושה כן הרי הוא כתלמיד  וחזר עליהם,  בר חמא שמע שמועות מפי החכמים 

חכם ולא כעם הארץ[. 

· · ·
שנינו במשנה אכל טבל ומעשר וכו' ]ראשון שלא ניטלה תרומתו, אין מצטרפים לזימון[ 

 החידוש שמי שאכל טבל לא מצטרף לזימון, שאף אם אכל טבל דרבנן אינו מצטרף לזימון 

 מבררת הגמרא: טבל פשיטא, והרי אסור לאכול טבל שלא ניטלו ממנו כלל מעשרות, 
ומה החידוש שהאוכל טבל אינו מצרף לזימון? 

 מבארת הגמרא: לא צריכא בטבל טבול מדרבנן. 

 ]אופן של טבל דרבנן:[ היכי דמי? 

 בעציץ שאינו נקוב. 

· · ·
שנינו במשנה: אכל מעשר ראשון כו' ]שלא נטלה תרומתו[, אין מזמנים עליו. 

שואלת הגמרא: פשיטא? והרי מעשר ראשון שלא הפרישו מתוכו מעשר מן המעשר 
הוא טבל גמור, ואסור לאוכלו, ומה החידוש שהאוכלו אינו מצטרף לזימון. 

 החידוש שמי שאכל מעשר ראשון שלא הפרישו ממנו תרומה גדולה אינו מצטרף לזימון 

עונה הגמרא: לא צריכא ]לא הוצרכה המשנה להשמיע לנו דין זה, אלא[ כגון שהקדימו 
בכרי ]באופן שעשה מגרעיני השיבולים ערימה, והחליק את הערימה, שפעולה זו 'קובעת' 
ומחייבת בהפרשת תרומה מן התורה, ובשלב זה הקדים הלוי את הכהן, ולקח מעשר 
ראשון לפני שנתנו תרומה גדולה לכהן, והלוי הפריש מעשר מן המעשר, אלא שתרומה 
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זו, ועל זה חידשה המשנה שהאוכל תבואה זו אינו  גדולה לא הופרשה כלל מתבואה 
מצטרף לזימון, 

לפני  שאם הפרישו מתבואה מעשר ראשון  ליה רב פפא לאביי   מהו דתימא כדאמר 
ליה  כדשני  לן  קא משמע  גדולה,  תרומה  מפרישים  אין  שוב  גדולה,  תרומה  שהפרישו 
לזאת הוצרכה המשנה להשמיע לנו, שבאופן זה אין מצטרף לזימון, כמו שתירץ אביי 

לרב פפא לעיל, 

שכל הפטור מתרומה גדולה הוא רק אם הקדים הלוי את הכהן בשלב של השיבולים 
שעדיין לא היה כלל חיוב תרומה גדולה, אבל אם הקדימו בשלב שכבר עשו מירוח, שאז 
התבואה כבר התחייבה בתרומה, בשלב זה גם אם הלוי הקדים את הכהן אין נפטרים 

מחיוב תרומה גדולה. 

· · ·
שנינו במשנה: אכל מעשר שני וכו' ]והקדש שלא נפדו אין מזמנים עליו[. 

והרי אם לא פדו את המעשר שני בודאי שאסור לאוכלו  פשיטא?   שואלת הגמרא: 
שהאוכל  החידוש  ומה  לאוכלו  אסור  בודאי  נפדה  שלא  הקדש  וכן  לירושלים,  מחוץ 

מאכלים אלו אינו מצטרף לזימון. 

 מדובר במעשר שני והקדש שלא נפדו כהלכה, והחידוש הוא שאין זה פדיון כלל 
עונה הגמרא: לא צריכא ]לא הוצרכה המשנה להשמיע לנו שהאוכל אוכלים אלו אינו 
מצטרף לזימון, אלא באופן[ שנפדו ולא נפדו כהלכתן, וזאת חידשה לנו המשנה שבאופן 

כזה אין הפדיון חל כלל, ואינו מצטרף לזימון. 

 ]אופן פדיון מעשר שני שלא כהלכה:[ מעשר שני, כגון שפדאו על גבי אסימון ]כסף שאין 
בו צורה[. ורחמנא אמר 'וצרת הכסף בידך', כסף שיש )לו( עליו צורה, אפשר לפדות עליו. 

]אופן פדיון הקדש שלא כהלכה:[ הקדש שחללו על גבי קרקע, ולא פדאו בכסף, ורחמנא 
אמר 'ונתן הכסף וקם לו', שרק בכסף אפשר לפדות קרקעות ולא בקרקעות. 

· · ·
שנינו במשנה: והשמש שאכל פחות מכזית, אין מזמנין עליו. 

 שואלת הגמרא: פשיטא? והרי פחות מכזית אין לזה שם אכילה, ובודאי שאינו מצטרף 
לזימון. 

כזית  שאכל  ששמש  ברישא  ששנינו  ]בגלל  כזית  רישא  דתנא  איידי  הגמרא:  עונה   
מצטרף לזימון[, תנא סיפא פחות מכזית ]אמרה המשנה גם בסיפא ששמש שאכל פחות 

מכזית אינו מצטרף לזימון[. 

· · ·
שנינו במשנה: והנכרי, אין מזמנין עליו. 

שואלת הגמרא: פשיטא? וכי יש צד שגוי מצטרף לזימון. 
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 מדובר בנכרי שבא להתגייר והוא מל ולא טבל, והחידוש שכל שלא טבל הרי הוא גוי 
 עונה הגמרא: הכא במאי עסקינן ]כאן במה אנו עסוקים, במה המשנה מדברת[, בגר 
שמל ולא טבל, ועל זה חידשה המשנה ש'גר' כזה אינו 'גר', אלא גוי, ואינו מצטרף לזימון. 

וכמה דלא טבל,  ויטבול.  גר, עד שימול  אינו  יוחנן: לעולם  רבי  זירא, אמר  רבי   דאמר 
נכרי הוא. 

· · ·
שנינו במשנה: נשים ועבדים וקטנים, אין מזמנין עליהן. 

 רבי יוסי: קטן מצטרף לזימון 
אמר רבי יוסי: קטן המוטל בעריסה, מזמנין עליו. 

 שאלה: הרי במשנתינו מבואר שקטן אינו מצטרף לזימון 
מי  ראינו  ולא  עליהם,  מזמנין  אין  וקטנים,  ועבדים  נשים  תנן,  והא  הגמרא:  שואלת   

שחולק בזה. 

 תשובה: רבי יוסי אמר שקטן מצטרף לזימון עשרה 
בן  יהושע  לוי. דאמר רבי  בן  יהושע  כרבי  סובר[  יוסי  ]רבי  הוא דאמר  עונה הגמרא:   
לוי: אף על פי שאמרו קטן המוטל בעריסה, אין מזמנין עליו. אבל עושין אותו סניף ]חבור 

לזימון[ לעשרה. 

· · ·

 עבד כנעני אחד מצטרף לתשעה להשלים מניין 
ואמר רבי יהושע בן לוי: תשעה ועבד ]אחד[ מצטרפין, להיות למניין לכל דבר שבקדושה 

שצריכים בו עשרה. ]אבל שמונה בני חורין ושני עבדים אינם מצטרפים למניין[. 

 שאלה: אם כך מדוע רבי אליעזר לא צירף את עבדו למניין 
מצא  ולא  הכנסת,  לבית  שנכנס  אליעזר  ברבי  מיתיבי, מעשה  הגמרא:  כך  על  שואלת 

עשרה, ושחרר עבדו, והשלימו לעשרה. 

 וממה שרבי אליעזר צירפו למניין עשרה רק לאחר ששיחרר את העבד, מוכח ששחרר, 
אין ]כן, אפשר לצרפו[. לא שחרר, לא ]אי אפשר לצרפו[, שעבד לא מצטרף למניין. וכיצד 

אומר רבי יהושע בן לוי שעבד מצטרף לעשרה. 

 תשובה: רבי אליעזר צירף כבר עבד אחד, והוצרך לצרף עוד אחד, ואי אפשר לצרף שני עבדים 
 עונה הגמרא: תרי אצטריכו ]לרבי אליעזר הוצרכו שני אנשים להשלים את המניין, 
שבבית הכנסת היו רק שמונה אנשים[, ורק עבד אחד מצטרף למניין, ולכן רבי אליעזר 
שחרר חד ]שיחרר עבד אחד[, כך היו לו תשעה בני חורין, ונפיק בחד ]ויצא ידי חובת 

מניין בעבד אחד, שעבד אחד מצטרף למניין[. 
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 ]שאלה: איך רבי אליעזר שחרר עבדו, הרי אסור לשחרר עבדים[ 
עבדו  את  ששיחרר  כך,  עשה  אליעזר  רבי  ]כיצד  הכי  עביד  והיכי  הגמרא:  שואלת   
הכנעני[, והאמר רב יהודה: כל המשחרר עבדו עובר בעשה, שנאמר 'לעלם בהם תעבודו'? 

עונה הגמרא: לדבר מצוה שאני. 

 שואלת הגמרא: והרי זו מצוה הבאה בעבירה היא? 

 עונה הגמרא: מצוה דרבים - להוציא רבים ידי חובתם בקדושה שאני, שמותר לשחרר 
עבד לצורך מצוה דרבים. 

· · ·

 לבוא לבית הכנסת מעשרה ראשונים 
ואמר רבי יהושע בן לוי: לעולם ישכים אדם לבית הכנסת, כדי שיזכה וימנה עם עשרה 

הראשונים, שאפילו מאה באים אחריו, קבל עליו שכר כולם. 

 מבררת הגמרא: שכר כולם סלקא דעתך, וכי הוא מקבל את שכרם, והם לא מקבלים 
שכר? 

 מבארת הגמרא: אלא אימא: נותנין לו שכר כנגד כולם. 

· · ·

 רב הונא: 'ארון' מצטרף לתשעה, והם כעשרה אנשים 
אמר רב הונא: תשעה וארון מצטרפין. 

 קושיית רב נחמן: וכי 'ארון' הוא אדם 
אמר ליה רב נחמן: וארון גברא הוא? 

 רב הונא אומר מאמר אחר: תשעה אנשים שנמצאים באופן שהם נראים כעשרה יכולים לזמן 
אלא אמר רב הונא: תשעה נראין כעשרה, מצטרפין. 

 יש אומרים שתשעה נראים כעשרה כאשר הם מכונסים יחד, ויש אומרים שהם נראים כעשרה 
כאשר הם מפוזרים ולא מכונסים 

אמרי לה ]יש אומרים שתשעה נראים כעשרה אנשים[ כי מכנפי ]כאשר הם מכונסים 
יחד[, שכאשר הרבה אנשים יחד בקבוצה אחת, אין אדם מבחין כל כך אם יש תשע או 

עשר, ותשע אנשים נראה כעשרה אנשים. 

 ואמרי לה, ]ויש אומרים שתשעה נראים כעשרה אנשים[ כי מבדרי ]כאשר הם מפוזרים[, 
שכאשר הרבה אנשים אינם מקובצים יחד אלא מפוזרים, זה כאן וזה כאן, הם נראים 

כיותר אנשים ממה שיש במציאות. 

· · ·
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 רבי אמי: ב'שבת' שנים יכולים לזמן, ש'שבת' מצטרפת כשלישי 
אמר רבי אמי: שנים ו'שבת' מצטרפין. 

 קושיית רב נחמן: וכי 'שבת' הוא אדם 
אמר ליה רב נחמן: ושבת גברא הוא? 

 רב אמי אומר מאמר אחר: שני תלמידי חכמים המחדדים זה את זה בהלכה הרי הם כשלשה 
להיות  בהלכה, מצטרפין  זה  זה את  אמי: שני תלמידי חכמים המחדדין  רבי  אלא אמר 

כשלשה לזימון. 

 ]אמוראים שהראו זה על זה שהם ת"ח המחדדים זה את זה בהלכה[: 
מחוי ]מראה[ רב חסדא, כגון, אנא ]אני[ ורב ששת. 

מחוי ]מראה[ רב ששת, כגון, אנא ]אני[ ורב חסדא 

· · ·
 קטן שהביא סימני גדלות, מצטרף לזימון 

אמר רבי יוחנן: קטן פורח ]קטן שיש לו סימני גדלות )שתי שערות(, אף שעדיין אינו 
בן י"ג שנים ויום אחד[, מזמנין עליו. 

 ]ראיה לדין זה מברייתא, שבביאורה צריך לומר שקטן פורח מזמנים עליו:[ 
 ]לשון הברייתא:[ תניא נמי הכי: קטן שהביא שתי שערות, מזמנין עליו. ושלא הביא שתי 

שערות, אין מזמנין עליו. ואין מדקדקין בקטן. 

 ]ביאור הברייתא:[ הא גופא קשיא, אמרת, הביא שתי שערות, אין ]כן, מצטרף לזימון[. 
לא הביא, לא מצטרף לזימון. הרי שקטן שלא הביא ב' שערות, אינו מצטרף לזימון. 

 והדר תני ]ובהמשך הברייתא כתוב[, אין מדקדקין בקטן, שמשמע שלא מדקדקים בקטן 
אם הוא הביא ב' שערות, והרי אי אפשר לפרש כך, שזו סתירה לרישא. 

לומר  אלא  הברייתא  את  לבאר  דרך  ]אין  פורח  קטן  לאתויי  לאו  מאי,  לאתויי  אלא 
והרי  הי"ג,  בו אם הגיע לשנת  שקטן פורח כלומר קטן שהביא סימנים, אין מדקדקין 

הוא מצטרף לזימון[. 

הרי מפורש בברייתא שקטן פורח מזמנים עליו. 

�
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 ̇ „Ú  ÈÙ˘  ‰ÈÓÈ È Ï"‡ ÈÏ ‡ÈÚÈÓ ‡Ï
 ÌÂ˘Ó È‡Ó ‡ÓÚË Ì˙‰ ÍÏ ‡ÈÚÈ‡ ‡Ï„
 Â‰È‡Â ‡Â ‡ÎÈ‡  ÈÓ  ‡Î‰ ‡Â ‡ÎÈ‡„

Ò „ ‡ÎÏÓ È‡È .ÔÈÚ  ÎÈÓ„ ‡Â
ÏË˜„ÓÂ  È„„‰ È„‰ ‡˙ÙÈ ÂÎÈÎ ‡˙ÎÏÓÂ
 Â‰Ï ÈÎÂÏ ˘ÈÈ‡  ‰ÈÏ ‰Â‰  ‡Ï ÔÏ  Â‰Ï
 ‡‚ ÔÏ  È‰È Ô‡Ó Â‰˙È„Ï ‰Ï Ó‡

 È‡„  ÈÏ Ú˙˘‡ ‰ÈÏ ‰Ó‡ ÔÏ ÍÓ„
 Ú˙˘‡ ‰ÈÏ ˙ÚˆÓ ‡Ï„ ‡‚  ÍÏ ‡È˙ÈÈÓ
 ‰ÂÁ‡ ÁË˘ Ô  ÔÂÚÓ˘Ï  ‰È˙È˙ÈÈ‡ ‰Ï
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Ï‡ ÔÈÎÓ˘ ÈÓÏ Ú„ÂÈ˘
ÔÓÁ  Ó‡ ‡Ï ˘ÓÓ ÔË˜

   ‡Ï Ô‡[Â]
ÔÈ˜„˜„Ó ÔÈ‡„ ‡˙ÈÈ ÔÈÁ„
‡Ï‡ ,"„ ‡‰ ÈÓ˜Ó ÔË˜
‡Â‰ ÔÁÂÈ '„ ‰È˘ÂÈÙ
‰ÏÂÎ„ Ò Â‰È‡„ ,ÔÈÁ„„
"Â ,ÁÂÙ ‡ÈÏ˙ ‡˙ÏÈÓ
ÔÈÓÊÓ ÔÈ‡ ÁÂÙ ÂÏÈÙ‡„ Ó‡
ÏÂ„‚Î ‡‰È˘ „Ú ÂÈÏÚ
.ÔÈÎÓ ÈÓÏ Ú„ÈÂ ÂÈ˙ÂÚ„

.ב˙‡ Ú„ÂÈ ‡Â‰˘
˙ÚÈ„ÈÎ ‰ÓÏ˘ ‰ÚÈ„È Â‡Â
Â˙ÈÎ˘˘ Ú„ÂÈÂ ÌÈÏÂ„‚

.ÌÈÓ˘.גÂÈ‡ 'ÈÙ‡
ÈÓÏÂ ÌÈÎÓ ÈÓÏ Ú„ÂÈ
‰ÒÈÚ ÏËÂÓ ‡Ï‡ ÌÈÏÏÙ˙Ó

.‰˘ÚÏ ÛËˆÓ 
.ד.Ì˘ ‰˘ÚÏ

.הÌÈÏÏÙ˙Ó˘ ‰˘ÚÏ
.‰˘Â„˜˘ „ ÌÂ˘Ó

ÈÓÏו. Ú„ÂÈ‰ ÔË˜ Ó‡˜„Ó
‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÓÊÓ ÔÈÎÓ
‡ÓÏ‡ ,‰˘ÚÏ ÛÈÒ ÈÈÈ‡

.‰ÏÙ˙Ï ÛÈÒÓ ÂÓÁ ÔÂÓÈÊ„ ‡ÁÎÂÓ ÔÈ˙ÚÓ˘ ‰ÏÂÎ„ ,‰˘ÚÏ ÛÈÒ Â˙Â‡ ÔÈ˘ÂÚ Ú„ÂÈ ÂÈ‡ ÂÏÈÙ‡„ Ò .זÍÂ˙ÓÂ
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Ï‡Á  ÂÈ

Ú„ÂÈ‰ ÔË˜ ÔÓÁ  Ó‡„
.ÂÈÏÚ ÔÈÓÊÓ ÔÈÎÓ ÈÓÏ
˘Ï˘ ÏÏÎÏ ÒÎ˘ ÔÂ‚Î
È˙˘ ‡È‰ ‡ÏÂ ‰˘ ‰˘Ú
ÔË˜Î Â˘Á ‡Â‰˘ ,˙ÂÚ˘
Ú„ÂÈ Ì‡ ,ÏÂ„‚ ‡Â‰˘ Ù"Ú‡
‚"È Ô ‡Â‰Â ÔÈÎÓ ÈÓÏ
˙ÂÁÙ ,ÂÈÏÚ ÔÈÓÊÓ ‰˘
Â‰ÈÈÂÂ˙ ÔÈÚ„ .‡Ï Ô‡ÎÓ
‡‰È˘Â ÌÈÎÓ ÈÓÏ Ú„ÂÈ
.˙ÂÚ˘ ÏÂ„È‚ ˙ÏÁ˙ ÁÂÙ
‰ÏÙ˙ Ï‡ ÔÂÓÈÊÏ ‡˜Â„Â

.ÈÈÈ‡ ‡ÏÂÏÎ‡˘ ˘Ï˘Â
Â‰Ï ÂÂ‰„ Ô‚„ ‰Ú˘Â ˜È
ÔÈÙËˆÓ ÎÈÓ„ ‡Â
„ÏÂ ÂÈ‰Ï‡Ï ÍÏ
Ô‚„ ÏÎ‡È˘ ÈÓ ÍÈ˘.
ÈÏ ÈÙÂËˆ‡Ï ‡˜Â„Â]
ÂÈ‡ ‡˙Ï˙ ÈÏ Ï‡ ‰˘Ú
˙ÈÊÎ ÏÎ‡È˘ „Ú ÛËˆÓ

.[Ô‚„ÁË˘ Ô ÔÂÚÓ˘
.„Ú„ ‡Â‰ ‰ÈÓ‚Ï „Ú„
ÂÓˆÚ ‡ÈˆÂ‰Ï ÍÈ ,˘ÂÈÙ
ÂÈ‰ Ì‰˘ ÂÈÈÁÂ È‡ÈÏ ‡ÏÂ

.ÔÈ˜Â„ˆ
 ÔÂ‡‚ ÌÈÒÈ 

È‡È‡˙ÙÈ ÍÈÎ ‡ÎÏÓ
˘ÈÈ‡ ‰ÈÏ ‰Â‰ ‡ÏÂ
‰ÈÏ ‰Ó‡ ‰ÈÏ ÍÈÓ„
˙ÏË˜„ ‡˙˘‰ Â‰˙È„
ÍÓ Ô‡Ó Ô Â‰ÏÂÎÏ
‡ÈÓÂ È˘ÙÈÓ ‡˙È‡ .ÍÏ
ÓÂ‡‰ 'Ù ÔÈ˘Â„˜ 'ÒÓ

ÂÁÏ( סו ˘Ï‚Ï‚˙‰(דף
ÊÚÏ‡ È"Ú [‰Ú‰] (‰Ú˙Â)
‰„Â‰È È"ÚÂ ‰ÈÚÂÙ Ô
ÏÎ Â‚‰ÈÂ ‰È„È„‚ Ô
ÌÏÂÚ‰ ‰È‰Â Ï‡˘È ÈÓÎÁ
ÔÂÚÓ˘ ‡˘ „Ú ÌÓÂ˙˘Ó
‰Â˙‰ ˙‡ ÈÊÁ‰Â ÁË˘ Ô
'Ù ‰ËÂÒ 'ÒÓÂ ‰˘ÂÈÏ

‰ÙÂÚ ‰Ï‚Ú(מז ‡ÈÓ'(ד '
ÔÏ ‡ÎÏÓ È‡È ÏË˜ „Î
Ô ÔÂÚÓ˘Ï 'È˙Á‡ Â‰ÈÓË‡
ÏÎ 'Ù ÈÓ ‡˙È‡Â ÁË˘

˜ÏÁ Ì‰Ï ˘È Ï‡˘È(קז (דף

‡˜ÈÙ È‡‰„ È"‡ „ÂÓÏ˙Â
ÈÓÈ ÂÏÚ ÌÈÈÊ '˘ 'ÈÓ‡
Ô‰Ó "˜ ÁË˘ Ô ÔÂÚÓ˘
‡Ï "˜Â Á˙Ù Ô‰Ï Â‡ˆÓ
ÔÂÚÓ˘ ÁÏ˘ Á˙Ù Ô‰Ï Â‡ˆÓ
‡ÎÏÓ È‡È È‚Ï ÁË˘ Ô
˘Ï˘ ‡Î‰ ˙È‡ ‰ÈÏ Ó‡
ÔÈÈÚ ÔÂÈ‡Â ÔÈÈÊ ˙Â‡Ó
ÈÏ ‰ ÔÈÂ˜ ‰‡Ó Ú˘˙
È‰È ‡‡Â Í„È„ ÔÓ ‡‚ÏÙ
‰ÈÏ ÁÏ˘ È„È„ ÔÓ ‡‚ÏÙ
Ó‡Â ‡˘È ‡˘ÈÏ ÏÊ‡ "˙
‰ÈÏÈ„ ÔÓ ‰ÈÏ ‰È ‡Ï„ ‰ÈÏ
ÒÚÎÂ ‡ÎÏÓ È‡È ÚÓ˘ ÌÂÏÎ
˜ÚÂ ÁË˘ Ô ÔÂÚÓ˘ ÏÈÁ„
È˘ È ÔÈ˜ÏÒ ÔÈÓÂÈ ˙
ÒÙ„ ‰È˙ÂÎÏÓ ÔÓ ÔÈ
ÔÈÏÎ‡„Ó ‡ÎÏÓ È‡È È‚Ï
‰Â‰„ Ô‡ ÔÈÈ‰ ÔÈÓ‡
['ÂÎÂ Ò ‚ „Á] ‡Î‰
˙È˘‡ ‡˙ÏÈÓ„ ‰˜ÈÚÂ
‡ÈÂ ˙˘Ù ‡ÈÚ˘Â‰ '„
ÌÈˆÓ ˘ ˘È ÈÎ ˜ÚÈ
'Ó‚ ˙È‡„‡ ‡‰ ‡È˘˜„

˘Ù‡ ÈÎ Ô„È„‰Ê ÛÎ˙˘ 
ÏÙ˘ ÒÚÎ‰ ‰ÊÂ ‰˘ÚÓ‰
' ÏÚ ÍÏÓ‰ È‡È Ï˘ ÂÏ
‰Ê ÚÈ‡ ÁË˘ Ô ÔÂÚÓ˘
Ó‡˘ Â‰ÊÂ ÎÊ‰ ‰˘ÚÓ‰
Â‚‰ÈÂ ˙ÂÈÓ Â ‰˜Ê Â
‰‡˘ÎÂ Ï‡˘È ÈÓÎÁ ÏÎ
‡Ó˘ ˘˘Á ÁË˘ Ô ÔÂÚÓ˘
ÏÚ Â˘ÈÚÈÂ ÂÈÏÚ ‰‡˙È
ÍÏ‰Â ‰È‰˘ ‰˘ÚÓ‰ Â˙Â‡
Â˙ÂÁ‡ ‰Ï˜˘ „Ú ‡Á˙Â
ÍÏÓ‰ ÔÓ ÌÂÏ˘ ˙ÂÓ‡ ÂÈÏÚ
‡ÁÓ‰Ó ‡ˆÈ ÔÎ Á‡Â
ÂÏ ÁÏ˘˘ ‰ÊÂ ÂÏˆ‡ ÒÎÂ
Í„È„Ó ‡‚ÏÙ ‰ ÔÈÈÊ‰ ÔÓ
˙Ó‡ È„È„Ó ‡‚ÏÙ È‰È ‡‡Â
ÔÈÈÚ˘ ÂÓÎ ÈÎ ÂÈ„ ÂÈ‰
„Ú ‰ÙÈ Ì˜ÁÂ Ì‰È„
ÔÈÓÈÈ˜ ÔÈ‡˘ ÂÏ ˙˘
Ì‰ ÔÈÂËÙ˘ Ô‰Ï ‰Â‰Â
Â˙‡Â‰Â Â˙Â˙Ó ÓÂÏÎ È„È„Ó ‡‚ÏÙ ÓÂÏ ÂÏ ‰È‰ Á˙Ù Ì‰Ï Â‡ˆÓ "˜ ‰˘ÚÓ‰ Â˙Â‡ ˘ÙÓ„Î Ì‰ÈÏÚ Ô˜ ‡È‰ÏÓ

ÔÈÓ‡„Î ÔÈÚ‰ ‰Ê ‰Â˘˙ ÂÏ ÈÊÁ‰Â ‰Ê‰ „‰ ÏÈ˘ ÍÏÓ‰ ÂÏ‡˘ ÎÂ ÂÏ˘ ıÂÈ˙‰ „ˆ Â‰ÊÂ( שם)È˙È Ï‡Ú ‡˙‡
È˙Î„ È˙ÈÈÂ‡ ÔÓ ‡‡Â ÍÂÓÓ ÔÓ ˙‡ Í ˙ÈÏÙ‡ ‡Ï ‰ÈÏ Ó‡ È ˙ÈÏÙ‡ ‰ÈÏ Ó‡ ‡˙ÎÏÓÏ ‡ÎÏÓ ÔÈ(ז Ïˆ(קהלת  ÈÎ

:ÛÒÎ‰ Ïˆ ‰ÓÎÁ‰
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 ‡Ï‡ Ì‰ÓÚ ÏÎ‡ ‡ÏÂ Èˆ ‡Ï‡ Ì‰ÓÚ ÏË
 ÌÈ‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰ÏÂ ÛËˆÓ ˙Á‡ ˙‚Â‚
Ô‚„ ˙ÈÊÎ  ÏÎ‡È˘ „Ú ‡ÈˆÂÓ ÂÈ‡ Ì˙ÂÁ È„È
 ‡˙ÎÏ‰ ‡„ ‰ÈÓ˘Ó ‰„Â‰È  ‡Á   Ó‡
 ÛËˆÓ  ÔÈÈ Ï˘ ÒÂÎ ‰˙˘Â ˜È ‰ÏÚ ÏÎ‡
Ô‚„ ˙ÈÊÎ ÏÎ‡È˘ „Ú ‡ÈˆÂÓ ÂÈ‡ ‡ÈˆÂ‰Ï

ÔÓÁ   Ó‡‡ ̇ Î Ï‡˘ÈÏ Ô˜˙ ‰˘Ó
 ÔÓ Ì‰Ï „È˘ ‰Ú˘ ÔÊ‰ Ì‰Ï Ô˜˙ Ú˘Â‰È

 ı‡‰  ̇ Î() ‰ÓÏ˘Â „Â„  ı‡Ï ÂÒÎ˘  ÔÂÈÎ
 Ï‡˘È ÏÚ Ô˜˙ „Â„ ÌÈÏ˘ÂÈ ‰Â Â˜˙
 ÏÚ Ô˜˙ ‰ÓÏ˘Â ÍÈÚ ÌÈÏ˘ÂÈ ÏÚÂ ÍÓÚ
 ‰È ÈËÓ‰Â ÂË‰ ˘Â„˜‰Â ÏÂ„‚‰ ˙È‰
 ‡˙Ó   Ó‡„  ˙È È‚Â‰ „‚Î ‰Â˜˙

 ‰Â˜Ï ˙È È‚Â‰ Â˙È˘ ÌÂÈ‰  Â˙Â‡
 ‡Ï˘ ÂË‰ ÈËÓ‰Â ÂË‰ ‰È Â˜˙
Ô Â˙ :‰Â˜Ï Â˙È˘ ÈËÓ‰Â  ÂÁÈÒ‰

 ‰Â˘‡ ‰Î ‡È‰ ÍÎ  ÔÂÊÓ‰ ˙Î  „Ò
 ‰Â ˙È˘ÈÏ˘  ı‡‰ ˙Î ‰È˘  ÔÊ‰ ˙Î

 ÈËÓ‰Â ÂË‰ ˙ÈÚÈ ÌÈÏ˘ÂÈ‚ ̇ ˘Â
 ̇ ˘Â„˜ ÓÂ‡Â ‰ÓÁ ÌÈÈÒÓÂ ‰ÓÁ  ÏÈÁ˙Ó
 ‰ÓÂ‡Ï ‰ˆ ÓÂ‡ ÊÚÈÏ‡  È ÚˆÓ‡ ÌÂÈ‰
 ‰Î ‰ÓÂ‡ ı‡‰ ˙Î ‰ÓÂ‡ ‰ÓÁ
 ÌÈÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ ‰ÓÂ‡ ‰È ÌÈÓÎÁ Â˜˙˘
ÂÈÈ‰ ÌÈÓÎÁ „Ï  ‰ÓÁ ‡Ï‡ ‰ÓÂ‡  ÂÈ‡

:„ÚÈ„  Â‰ÈÈÈ ‡ÎÈ‡ ‡Ó˜ ‡˙Ô Â˙
Ó‡˘ ‰Â˙‰ ÔÓ  ÔÂÊÓ‰ ˙ÎÏ ÔÈÓ1 ̇ ÏÎ‡Â

˙Ú˘Â[‡]˙ÎÂ ÍÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡  ÔÊ‰  ̇ Î  ÂÊ
 ı‡‰ ˙Î ÂÊ ı‡‰ ÏÚ ÔÂÓÊ‰ ˙Î ÂÊ

ÓÂ‡ ‡Â‰ ÔÎÂ ÌÈÏ˘ÂÈ ‰Â ÂÊ ‰ÂË‰2 ‰‰
 ÂË‰ ÂÊ ÍÏ Ô˙ ˘‡  ÔÂÏ‰Â ‰Ê‰  ÂË‰
 ̇ Ó‡ ÔÈÓ ÂÈÙÏ  ÂÈÁ‡Ï ‡Ï‡  ÈÏ ÔÈ‡ ÈËÓ‰Â

ÓÂÁÂ Ï˜ Ú  ‡Â‰˘Î ÍÓ Ú˘ ‡Â‰˘Î
ÔÎ˘ ÏÎ ‡Ï[] ̇ ÏÎ‡Â [ÍÈˆ  ÂÈ‡]  ÓÂ‡ È

˙ÎÂ ˙Ú˘Â[‚] ̇ Î Ï‡ ÔÊ‰ ˙Î ÂÊ
ÔÂÓÊ‰3ÂÊ  ı‡‰ ÏÚ ‡˜Ù È˙‡ '‰Ï ÂÏ„‚Ó

ÔÎÂ ÌÈÏ˘ÂÈ ‰Â  ÂÊ ‰ÂË‰ ı‡‰ ˙Î
 ÂË‰ ÔÂÏ‰Â ‰Ê‰ ÂË‰ ‰‰ ÓÂ‡ ‡Â‰
ÂÈÁ‡Ï ‡Ï‡ ÈÏ  ÔÈ‡ ‰Â˜˙ ‰È ÈËÓ‰Â
Ô˙˘Ó ÍÏ Ô˙ ˘‡ ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ÔÈÓ ÂÈÙÏ
 ÓÂ‡ ‡Â‰  È‰ ÍÈˆ  ÂÈ‡ ÓÂ‡ ˜ÁˆÈ È ÍÏ

4ÈÂ˜  È˙ÓÈ‡Â  ÍÂ ‡Ï‡ ÍÈÂ  È˜˙  Ï‡  ÍÈÓÈÓ ˙‡Â ÍÓÁÏ ˙‡ ÍÂ
 ÓÂ‡ ‡Â‰  È‰ ÍÈˆ  ÂÈ‡ ÓÂ‡ Ô˙ '  ÂÏÎ‡È˘ Ì„Â˜ ÌÁÏ5 ÈÚ‰  ÌÎ‡Î

ÔÎ ÈÁ‡ ÁÊ‰ ÍÈ ‡Â‰  ÈÎ  Â‡ „Ú ÌÚ‰ ÏÎ‡È ‡Ï ÈÎ ÏÂÎ‡Ï ‰˙Ó‰ ‰ÏÚÈ ÌË Â˙Â‡ ÔÂ‡ˆÓ˙ ÔÎ
 ÏÂ‡˘ Ï˘ ÂÈÙÈ ÏÎ˙Ò‰Ï È„Î Ó‡ Ï‡ÂÓ˘Â Ô‰ ˙ÂÈ„ ÌÈ˘‰˘ ÈÙÏ ‰ÓÏ ÍÎ ÏÎÂ ÌÈ‡Â˜‰ ÂÏÎ‡È

È˙Î„6 ‡ÏÓÎ 'ÈÙ‡ ‰˙Á ˙Ú‚Â ˙ÂÎÏÓ  ÔÈ‡˘ ÈÙÏ Ó‡ ÔÁÂÈ ÈÂ ÌÚ‰ ÏÎÓ ‰Â‚ ‰ÏÚÓÂ ÂÓÎ˘Ó
 "‰ÂÚ ÈÈÁ ÏÚ ÍÓ ‰Ú˘ ÈÈÁ ÏÚ  Â" ̃ Ï‡ÚÓ˘È ' Ó‡ ÔÈÓ ‰Â˙‰ ˙Î  ÔÂÊÓ‰ ˙Î ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡Â ‡ÓÈ

 ‡ ‡Â‰  È‰ ÍÈˆ ÂÈ‡  Ï‡ÚÓ˘È  È ÌÂ˘Ó ÓÂ‡ Ï‡ÚÓ˘È È Ï˘ Â„ÈÓÏ˙ ÈÓÁ  ‡ÈÈÁ È ˘"Î ‡Ï ÓÂ
1ÓÂ‡ ‡Â‰  ÔÏ‰ÏÂ ÍÏ  Ô˙  ˘‡ ‰ÂË‰ ı‡‰ ÏÚ7 ÓÂ‡ Ó"  ' Â‚Â ‰ÂˆÓ‰Â ‰Â˙‰Â  Ô‡‰ ˙ÂÁÏ ˙‡ ÍÏ ‰˙‡Â
ÍÈ‰Ï‡ '‰ ÍÏ Ô˙  ˘‡ Ï"˙ ‰Ú‰ ÏÚ ÍÓ ÍÎ ‰ÂË‰ ÏÚ ÍÓ˘ Ì˘Î˘  ÔÈÓ()ÔÈ Í„˘ ÔÈ„  ÏÎ ÍÈÈ„

‰ÂË‰ ‰ÂË ÓÂ‡ ‡Â‰ È‰  ÍÈˆ ÂÈ‡ ÓÂ‡  ‰È˙ Ô ‰„Â‰È È ˙ÂÚÂÙ ‰„Ó ÔÈÂ ‰ÂË ‰„Ó ‰ÂË
ÓÂ‡ ‡Â‰ ÔÎÂ ‰Â˙ ÂÊ8 ÂË‰ ‰‰ ÓÂ‡ ‡Â‰ ÔÎÂ ÌÈÏ˘ÂÈ  ÔÈ  ÂÊ  ‰ÂË‰ ÌÎÏ  È˙˙  ÂË Á˜Ï  ÈÎ

 ÓÂ‡ ÊÚÈÏ‡ È ‡È˙ :ÔÂÏ‰Â ‰Ê‰„ ı‡‰ ˙Î ‰ÁÂ ‰ÂË ‰„ÓÁ ı‡ Ó‡  ‡Ï˘ ÏÎ
È ˙È ‰  ÂÎÊÈ˘  ÍÈˆ ÓÂ‡ Ô˜Ê‰  ÌÂÁ  Â˙ÂÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ÌÈÏ˘ÂÈ ‰Â „Â„ ˙È ˙ÂÎÏÓÂ

 ÓÂ‡ ÂÓÈÏÙ ‰Â˙ ‰  ÂÎÊÈ˘  ÍÈˆ  ÓÂ‡ ÈÒÂÈ‰ ̇ Â˙È ˘Ï˘ ‰˙  ÂÊ˘ ‰Â˙Ï ˙È ÌÈ„˜È˘ ÍÈˆ

 Ò"˘‰  ̇ ÂÒÓ

(   
(   

   (
     
     
     

( ( 
    

( ( 
( 

( 
 

 ËÙ˘Ó  ÔÈÚ
 ‰ÂˆÓ 

‚ ‡   
     

   
„‚     

   
  

‰‰ „   
     

     
  

 ÌÏ˘‰ Â‡ ‰Â˙
.1   

    
  È Á ÌÈ„ 

.2   
   
   

‰Î ‚ ÌÈ„ 
.3   

 „ „Ï ÌÈÏ‰˙ 
.4   

    
  

‰Î ‚Î ˙ÂÓ˘
.5   

   
     
     
    
    

‚È Ë ‡ Ï‡ÂÓ˘
.6    

    
   

   
 Ë ‡ Ï‡ÂÓ˘

.7    
    
    
  

È „Î ˙ÂÓ˘ 
.8    

   „ ÈÏ˘Ó 


 Á"‰ ˙Â‰‚‰

()'Ó‚ ‰Ú˘
()Ì˘ 
˘‡() È"˘

    
˘‡ È„ ÔÈÒ‚ ‡ÏÂ
ÈËÓ‰Â ÂË‰ ‰Ê ÍÏ Ô˙

()‰"„ 
    

()‰"„ 
    
     
    
    
    
   
     

 Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚
'Ó‚.Ô˜˙ Ú˘Â‰È 

  
 ‡"‚‰  ̇ Â‰‚‰

[‡]'Ó‚  
     

 [] Ì˘
    
   

  [‚] Ì˘
    

È"˘ ÛÒÂÓ
.˙È È‚Â‰ 

גיטין  עי' לא. (תענית

‰ÂËנז.) ‰È Â˜˙
.ÈËÓ‰Â 

   
   
   
    
    

(:קכא ב"ב (רשב"ם
‰ÓÁ ÏÈÁ˙Ó ˙˘Â

.‰ÓÁ ÌÈÈÒÓÂ
    

  (כת"י)
.„ÚÈ„ Â‰ÈÈÈ ‡ÎÈ‡
   
   
    

   (כת"י)
ÂÊ ˙ÎÂ ˙Ú˘Â ˙ÏÎ‡Â

.ÔÊ‰ ˙Î 
   

  רש"י (סידור

קט) ̇סי'
ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ

‰ÌÁÏא. ˙Î Â‰ÈÓÂ
ÔÈˆÂ˘ ÌÚËÓ Ì‰˘ ÔÈÈ‰Â
ÔÓ ˙Â‰ÈÏ ÂÒ‡Â ˙Â‰ÈÏ
,‰Î ‡Ï ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰
‡Ï‡ ‡ÈˆÂÓ ÂÈ‡ ÍÎÏÈ‰
Ï‡ ,ÍÓ‰ ‰Ï ÍÈˆ Î"‡
ÔÈ‡˘ ‰ˆÓ ˙ÎÂ ˘Â„È˜
Ù"Ú‡ ‡ÈˆÂÓ ‰ÂˆÓ ‡Ï‡

.‡ˆÈ˘ 
‡Ô˙Âב. ‡ÈˆÂ‰Ï Ï‡

ÏÂÎÈ ‰Â˙‰ ÔÓ ÂÏÎ‡˘
‡Ï ÂÏÈÙ‡ Ì‡ÈˆÂ‰Ï

.‰ÏÈÎ‡.גÓÂÏÂ
Ï˘ ÈÎÊ‰Ï ÍÈˆ ÂÈ‡˘
.‰ÏÙ˙Î ‰ÓˆÚ ÈÙ ˙˘

.ד‰Â ˙Î„
.‰ÓÁ ‰ÈÂ˜ ‰ÓˆÚ ÌÈÏ˘ÂÈ.הÌÓ‡ÈÂ ˙ÂÁ˙ È„ÒÈÂ ˙ÂÏÙ˙ Ô˜˙È ‡Ï˘ ÂÈÈ‰ ˙˘ ÂÈÎˆ ÚÂ˙Ï ÂÒ‡ È˙„ ‡‰ 'ÈÙ

.˙˘ 'ÈÙ‡ ÏÏÙ˙‰Ï ˙ÂÓ ÌÂÈ ÏÎ ÏÏÙ˙‰Ï ÂÚ˜Â ÌÈÓÎÁ Â˜˙˘ ‰ÏÙ˙ ÒÙÂË Ï‡ ,ÏÂÁ ‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ Í„Î ˙˘
  .ו.‰ÁÂ ‰ÂË ‰„ÓÁ Ïˆ‡.ז.ÈÏ ‰ÓÏ ÈÓÈÊ È˙˙[Â]


Ï‡Á ÂÈ

‰„Â‰È  ‡Á  Ó‡]
ÏÎ‡ ‡˙ÎÏ‰ ‡„ ‰ÈÓ˘Ó
ÔÈÈ Ï˘ ÒÂÎ ‰˙˘Â ˜È
‡ÈˆÂÓ ÂÈ‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ,ÛËˆÓ

[„Ú'Î ‡Ï„Â Ô‚„ ˙ÈÊÎ ÏÎ‡È˘
.ÁË˘ Ô ÔÂÚÓ˘Ì‡ÂÂÏÚ

Ô‰ÓÚ ÏÎ‡ ‡Ï ÂÏÈÙ‡ ÂÒ‰Â
Ô‰ÓÚ ‰˙˘ ‡ÏÂ) ,Èˆ ‡Ï‡
Ì‰ÓÚ ‰˙˘ ‡ÏÂ (Èˆ ‡Ï‡
‡˜Â„Â .ÛËˆÓ ÔÈÈ ÒÂÎ ‡Ï‡
Ï‡ ,ÌÈ‰Ï‡Ï ÓÂÏ ‰˘ÚÏ
ÏÎ‡È˘ „Ú ÌÈ‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï

.‰ÎÏ‰ ÍÎÂ Ô‚„ ˙ÈÊÎÓ‡
Ï‡˘ÈÏ Ì‰Ï Ô˜È˙ ‰˘Ó ÔÓÁ
.ÔÓ‰ ÂÏÎ‡˘ ‰Ú˘ ÔÊ‰ ˙Î
(ÌÈÏ˘ÂÈ ‰Â) Ô˜È˙ Ú˘Â‰È

˙ÎÂÒÎ˘ ˙Ú ı‡‰
‰Â Ô˜È˙ ‰ÓÏ˘Â „ÈÂ„ .ı‡Ï
Ï‡˘È ÏÚ Ô˜È˙ „ÈÂ„ ,ÌÈÏ˘ÂÈ

ÂÁÈÒ‰ ‡Ï˘ ÂË‰ ˙ ˙È È‚Â‰ „‚Î ,‰Â˜˙ ‰È ÈËÓ‰Â ÂË‰ .˘Â„˜‰Â ÏÂ„‚‰ ˙È‰ ÏÚ ‰ÓÏ˘ ÛÈÒÂ‰ ,ÍÈÚ ÌÈÏ˘ÂÈ ÏÚÂ ÍÓÚ
.‰Â˜Ï Â˙È˘ ÈËÓ‰ÂÔ Â˙ÏÈÁ˙Ó ˙˘ .ÌÈÏ˘ÂÈ ‰Â ˙È˘ÈÏ˘ ı‡‰ ˙Î ‰ÈÈ˘ ÔÊ‰ ˙Î ‰Â˘‡ ÔÂÊÓ‰ ˙Î „Ò

.ÌÈÏ˘ÂÈ ‰Â È"È '‡ ' ˙ÂÓÁ‰ ÏÚ ‡Â‰ ‰˙‡ ÈÎ ‰ÎÂ˙ ÂÓÁÂ ‰ÓÁ ÌÈÈÒÓÂ ,ÂÈ‰Ï‡ È"È ÂÓÁ ÓÂ‡Â ‰ÓÁ ÌÈÏ˘ÂÈ ‰Â
ÓÂ‡Â‰Â ‡Ï‡ ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜Ï ‰ÓÂ‡ ÂÈ‡ ÌÈÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ .'ÏÂÎ ÂˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˘ÂÈÙ .ÚˆÓ‡ ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜

.‡Ó˜ ‡˙ ÂÈÈ‰ ÌÈÓÎÁ ÔÈÓ‡Â ,„Ï ÌÈÏ˘ÂÈÔ Â˙ÔÈ‡ .ÈËÓ‰Â ÂË‰ ˙Î ÂÊ ÍÏ Ô˙ ˘‡ ,ÌÈÏ˘ÂÈ ‰Â ˙Î ÂÊ ‰ÂË‰ ,ı‡‰ ˙Î ÂÊ ı‡‰ ÏÚ ,ÔÂÓÈÊ‰ ˙Î ÂÊ ÍÈ‰Ï‡ È"È ˙‡ ,ÔÊ‰ ˙Î ÂÊ ˙ÎÂ ˙Ú˘Â ˙ÏÎ‡Â Ó‡˘ ‰Â˙‰ ÔÓ ÔÂÊÓ‰ ˙ÎÏ ÔÈÓ
.'ÏÂÎ ÓÂÁÂ Ï˜ ÔÈÓ ‰ÈÙÏ ‰ÈÁ‡Ï ‡Ï‡ ÈÏ‡È˙ÈÙ ÏÚ ÈÎ È˙ÎÂ ,'Â‚Â ˙È ˙Î ÈÎ‡ ‰‰ Ó‡ÈÂ Ó‡˘ ,„Ï ˙Â˙È ˘Ï˘ ‰˙È ‰Â˙‰˘ ,‰Â˙Ï ˙È ÌÈ„˜‰ÏÂ ,‰Â˙Â ˙È ‰ ÓÈÓÏ ÈÓ ÍÈˆÂ .Â˙ÂÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ‰ÁÂ ‰ÂË ‰„ÓÁ ı‡ Ó‡ ‡Ï˘ ÏÎ

.˙È‰ È„ ˙‡ ÔÂ˘‡‰ ˙ÎÓÎ È˙ÎÂ ,Ï‡˘È ˙‡Â [Í˙‡] ˙È (Í˙‡) È˙Î ‰Ï‡‰ ÌÈ„‰


ÔÂ‡‚ ÌÈÒÈ 

 Ó‡„ÌÂÈ‰ Â˙Â‡ ‰˙Ó 
˙È È‚Â‰ Â˙È˘
.ÈËÓ‰Â ÂË‰ Â˜È˙ ‰Â˜Ï

˙ÈÚ˙ ˙ÎÒÓ ÛÂÒ(כו (דף

Ô ÔÂÚÓ˘ Ô Ó‡ ÂÈ˘
ÌÈÂË ÌÈÓÈ ÂÈ‰ ‡Ï Ï‡ÈÏÓ‚
‡ ˘Ú ‰˘ÓÁÎ Ï‡˘ÈÏ
Ó‡ ‰˙Ó  'Ó‚ 'ÈÓ‡Â
Â ˙È È‚Â‰ Â˙È˘ ÌÂÈ
‰˙Ó  ÂÚÈ„Â‰ ‰Â˜Ï
˙‡ ˙Â˘ÚÏ Ì‚˘ „‰ ÈÎ
‡È‰ ‰ÁÓ˘ ‡ Â"Ë ÌÂÈ
‡˙È‡Â ÌÈ‚Â‰‰ ÂÏ‡ ˙Â˜
Â‚‰ ‰ÓÂ ˙È„ ‰˘ÚÓÏ
˘ÙÓ„‰ Ï‚Ï‚˙ Í‡È‰Â ‰
ÔÈ˜ÊÈ‰ ˜Ù ÔÈËÈ‚ ˙ÎÒÓ

נז) ˙ÈÚ˙(דף ÛÂÒ„ 'Ó‚Â
:‡ÚÓ È„ÂÊ˘'‚ ‰˙È

ÈÙÒ ˘ÙÓ ÔÈÎ‰ .˙Â˙È
ראה) Â˙È˙(פרשת '‚ „‚Î

Ï‡˘È ÌÚ ‰"˜‰ ˙Î˘
˙ÂÚ „Á‡Â ÂÁ „Á‡
ÌÈÊ‚ ‰ „Á‡Â ‡ÂÓ
'Ù ‰ËÂÒ 'ÒÓÂ ÏÈÚ ‰Â



55 | גמרא ופירושה / ביאיתדףםח. 

ברכות דף מח    יום חמישי כה שבט תש"פ  

 לאתויי קטן פורח ]התבאר בדף הקודם[. 

 הלכה למעשה, קטן שיודע למי מברכים, מצטרף לזימון 
ולית הלכתא ככל הני שמעתתא, אלא כי הא דאמר רב נחמן: קטן היודע למי מברכין, 

מזמנין עליו. 

 ]גדר קטן היודע למי מברכים )מעשה באביי ורבא([ 
אביי ורבא הוו יתבי קמיה דרבה ]היו יושבים בעודם קטנים לפני רבה[, 

אמר להו רבה: למי מברכין? 

אמרי ליה ]אמרו לו אביי ורבא[ לרחמנא ]לה'[. 

אמר להם רבה: ורחמנא היכא יתיב ]וה' היכן יושב[? 

רבא, אחוי לשמי טללא ]הראה כלפי הגג[. 

 אביי, נפק לברא אחוי כלפי שמיא ]יצא לבחוץ, והראה כלפי השמים[. 

 אמר להו רבה: תרווייכו רבנן הויתו ]שתיכם תהיו תלמידי חכמים[. 

 היינו דאמרי אינשי ]זהו שאומרים אנשים:[ 'בוצין, בוצין, מקטפיה ידיע' ]דלעת, דלעת, 
משרף האילן הוא ניכר, כלומר הדלעת ניכרת אם היא תגדל טוב, משעה שהפרי מתחיל 

לצאת ולצמוח משרף אילן[, כך הילד מקטנותו ניכר איך הוא יגדל. 

· · ·
 תשעה אכלו לחם ואחד אכל ירק, מצטרפים לזימון 

אמר רבי יהודה בריה דרב שמואל בר שילת, משמיה דרב: תשעה אכלו דגן, ואחד אכל 
ירק, מצטרפין לזימון עם הזכרת שם ה'. 

 הדין בשבעה אוכלי לחם, ושלשה אוכלי ירק 
אמר רבי זירא: בעאי מיניה ]שאלתי[ מרב יהודה, שמנה מהו, שבעה מהו, 

אמר לי רב יהודה: לא שנא, גם באופן זה אפשר לצרף את האוכלי ירק לזימון עשרה. 

 רבי זירא: ששה אוכלי לחם וארבעה ירק, אין מצטרפים 
 המשיך רבי זירא ואמר: ששה, ודאי לא מיבעיא לי, לא שאלתי על ששה וארבעה, כי 

היה פשוט לי שאין מצטרפים. 

 רבי ירמיה )חולק(: ששה אוכלי לחם וארבעה אוכלי ירק, מצטרפים 
הסתפקת  שלא  ]טוב  לך  איבעיא  דלא  עבדת  שפיר  זירא:  לרבי  ירמיה  רבי  ליה  אמר 
בששה וארבעה, כי בזה ודאי שהם מצטרפים לזימון עשרה[, שהרי התם ]שם, בשלשה 
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ושבעה[ טעמא מאי ]מה הטעם שהם מצטרפים לזימון עשרה[ משום דאיכא רובא ]משום 
שיש רוב אוכלי פת[, הכא נמי ]כאן גם, בששה וארבעה[ איכא רובא ]יש רוב אוכלי פת, 

ומצטרפים לזימון עשרה[. 

 הטעם שלרבי זירא ששה וארבעה לא מצטרפים 
]שצריך שבעה אוכלי דגן שזה רוב  רובא דמינכר בעינן  סבר  זירא[  ]והוא, רבי  ואיהו 

הניכר, וששה אינם רוב הניכר[, ולכן אינם מצטרפים לזימון עשרה. 

· · ·
 שמעון בן שטח הוציא ידי חובה בברכת המזון אף שלא אכל לחם ]מעשה אצל ינאי המלך[ 

ינאי מלכא ומלכתא ]ינאי המלך, ואשתו המלכה[ כריכו ריפתא בהדי הדדי ]אכלו לחם 
יחד[, 

 ומדקטל להו לרבנן ]וכיון שינאי המלך הרג את כל החכמים )שהרג את חכמי ישראל 
כיון שבאו לפסלו מן הכהונה([ לא הוה ליה איניש לברוכי להו ]לא היה להם אדם שיברך 

להם, ויוציא אותם בברכה[, 

יתן  ]מי  יהיב לן גברא דמברך לן  מאן  ]ינאי המלך אמר לאשתו[:   אמר לה לדביתהו 
לנו אדם שיברך לנו[. 

אמרה ליה אשתו: אשתבע לי דאי מייתינא לך גברא דלא מצערת ליה ]תשבע לי שאם 
אני יביא לך אדם שלא תצער אותו[. 

 אשתבע לה ]ינאי המלך נשבע לה[. 

 אייתיתיה לשמעון בן שטח אחוה ]הלכה המלכה והביאה את שמעון בן שטח שהיה אחיה[ 

 אותביה בין דידיה לדידה ]הושיב ינאי המלך את שמעון בן שטח בינו לבין המלכה[. 

 אמר ליה ]ינאי המלך אמר לשמעון בן שטח:[ חזית כמה יקרא עבדינא לך ]תראה כמה 
כבוד אני עושה לך[. 

אמר ליה ]שמעון בן שטח אמר לינאי המלך:[ לאו את קא מוקרת לי ]לא אתה מכבד 
דכתיב  זאת שמכבדת אותי[,  ]אלא התורה היא  אותי[, אלא אורייתא היא דמוקרא ליה 

'סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה'. 

]את רואה שהוא לא  קא חזית דלא מקבל מרות  ]ינאי המלך אמר לאשתו:[  אמר לה 
מקבל מרות[. 

יהבו ליה כסא לברוכי ]נתנו לו, לשמעון בן שטח, כוס לברך ברכת המזון[. 

ינאי וחביריו  'ברוך שאכל  וכי אומר  ]כיצד אברך[,  היכי אבריך  שמעון בן שטח,  אמר 
משלו', והרי אני לא אכלתי, ואיני יכול לומר 'ברוך שאכלנו משלו'. 

כדי שהוא ]שמעון בן שטח[ יוכל לומר 'ברוך שאכלנו', שתייה לההוא כסא ]שתה שמעון 
בן שטח את הכוס שנתנו לו[, ואזי יהבו ליה כסא אחרינא ]נתנו לו כוס אחרת בשביל 

ברכת המזון[ ובריך ]ובירך, והוציאם ידי חובה[. 
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 רבי אבא: מי שלא אכל לחם, אינו מוציא ידי חובה בברכת המזון ]ושמעון בן שטח היא דעת 
יחיד בזה[ 

 אמר רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא, )אמר רבי יוחנן(: שמעון בן שטח דעבד ]מה 
שהוא עשה, שהוציא את המלך והמלכה בברכת המזון אף שלא אכל עמהם אלא רק 

שתה כוס אחד[, לגרמיה הוא דעבד ]לשיטת עצמו הוא עשה, ואין מודים לו בזה[, 

 דהכי ]שהרי כך[ אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן: לעולם אינו מוציא את הרבים 
ידי חובתן עד שיאכל כזית דגן. 

 שאלה: בברייתא מבואר שגם מי שלא אכל עמהם פת מצטרף עמהם 
מיתיבי, רבן שמעון בן גמליאל אומר: עלה והסיב עמהם, אפילו לא טבל עמהם אלא בציר, 

ולא אכל עמהם אלא גרוגרת אחת, מצטרף. 

 תשובה: אמנם גם מי שלא אכל פת, מצטרף לזימון. אך אינו יכול להוציא ידי חובה עד שיאכל פת 
ידי  הרבים  להוציא את  אבל  לחם.  אכל  לא  אם  אף  אצטרופי מצטרף,  הגמרא:  עונה   

חובתן, אינו מוציא עד שיאכל כזית דגן. 

]ברייתא שמבואר בה כתירוץ זה:[ איתמר נמי, אמר רב חנא בר יהודה, משמיה דרבא: 
אפילו לא ]עמוד ב[ טבל עמהם אלא בציר, ולא אכל עמהם אלא גרוגרת אחת, מצטרף לזימון. 

ולהוציא את הרבים ידי חובתם, אינו מוציא, עד שיאכל כזית דגן. 

 ]הלכה למעשה כדעה זו:[ אמר רב חנא בר יהודה, משמיה דרבא: הלכתא, אכל עלה 
ירק, ושתה כוס של יין, מצטרף לזימון. אבל להוציא ידי חובה בברכת המזון, אינו מוציא 

עד שיאכל כזית דגן. 

· · ·
 מי תיקן את הברכות בברכת המזון 

 ]משה תיקן ברכה ראשונה:[ אמר רב נחמן: משה תקן לישראל ברכת הזן, בשעה שירד 
להם מן. 

 ]יהושע תיקן ברכה שניה:[ יהושע תקן להם ברכת הארץ, כיון שנכנסו לארץ. 

'על  דוד תקן  ירושלים.  בונה  ושלמה תקנו  דוד  ברכה שלישית:[  תיקנו  ושלמה  ]דוד   
ישראל עמך ועל ירושלים עירך'. ושלמה תקן 'על הבית הגדול והקדוש' 

 ]ביבנה תיקנו ברכה רביעית:[ הטוב והמטיב ביבנה תקנוה, כנגד הרוגי ביתר. 

 דאמר רב מתנא: אותו היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו ביבנה 'הטוב והמטיב', 
'הטוב' שלא הסריחו, 'והמטיב' שניתנו לקבורה. 

· · ·
 דעה א' הזכרת שבת בברכה שלישית בברכת המזון 

תנו רבנן, סדר ברכת המזון כך היא: 
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ברכה ראשונה, ברכת הזן. 

שניה, ברכת הארץ. 

שלישית, בונה ירושלים. 

רביעית, הטוב והמטיב. 

להתחיל  ולא  לסיים  לא  צריך  אינו  כלומר  בנחמה,  ומסיים  בנחמה,  מתחיל  ובשבת,   
בשל שבת, אלא מתחיל ומסיים בנחמה, ]שתפילה על 'בנין ירושלים' נקראת נחמה, בין 
אם אומר 'רחם נא על ישראל עמך ועל ירושלים עירך', או שאומר 'נחמנו ה' אלוקינו 

בירושלים עירך', ואומר קדושת היום ]נוסח רצה והחליצנו[ באמצע. 

 דעה ב' הזכרת שבת או בברכה שניה או בברכה שלישית או בברכה רביעית 

רבי אליעזר אומר: רצה לאומרה ]את נוסח קדושת היום[ בנחמה, אומרה. 

 רצה לאומרה בברכת הארץ, אומרה. 

 רצה לאומרה בברכה שתקנו חכמים ביבנה ]בהטוב והמטיב[ אומרה. 

 דעה ג' הזכרת שבת רק בברכה שלישית 

וחכמים אומרים: אינו אומרה אלא בנחמה בלבד. 

 מבררת הגמרא: חכמים, היינו תנא קמא. 

 מבארת הגמרא: איכא בינייהו דיעבד, אם לא הזכיר שבת בבונה ירושלים אלא בברכה 
אחרת, לתנא קמא אין צריך לחזור. ולחכמים צריך לחזור. 

· · ·
 תנו רבנן, מנין לברכת המזון מן התורה? 

 דעה א למקור הברכות בברכת המזון, ברכת הזימון, וברכה ראשונה 

שנאמר 'ואכלת ושבעת וברכת', זו ברכת הזן. 

'את ה' אלהיך', זו ברכת הזמון. 

'על הארץ', זו ברכת הארץ. 

'הטובה', זו בונה ירושלים. וכן הוא אומר 'ההר הטוב הזה והלבנון'. 

'אשר נתן לך', זו הטוב והמטיב ]שגם ברכה זו מהתורה[. 

]מקור לברכה ראשונה:[ אין לי אלא לאחריו. לפניו מנין? 

כשהוא רעב,  ולהודות על שבעו[,  ]מצוה לברך  וחומר, כשהוא שבע מברך  אמרת קל 
והוא בא להפיק את רעבונו על ידי ברייתו של הקדוש ברוך הוא לא כל שכן, שזה צריך 

לברך להקדוש ברוך הוא יותר. 
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 דעה א למקור הברכות בברכת המזון, ברכת הזימון, וברכה ראשונה 

רבי אומר: ]אינו צריך[ לקל וחומר כמקור לברכה ראשונה, אלא דורשים זאת מהפסוק: 

 'ואכלת ושבעת וברכת', זו ברכת הזן. 

אבל ברכת הזמון מ'גדלו לה' אתי' נפקא. 

'על הארץ', זו ברכת הארץ. 

'הטובה', זו בונה ירושלים, וכן הוא אומר 'ההר הטוב הזה והלבנון'. 

הטוב והמטיב, ביבנה תקנוה ]ואין לה מקור מהתורה[. 

 ]מקור לברכה ראשונה:[ אין לי אלא לאחריו, לפניו מנין? 

תלמוד לומר 'אשר נתן לך', משנתן לך. 

 דעה ג' למקור ברכה ראשונה 

רבי יצחק אומר: אינו צריך לקל וחומר זה כמקור לברכה ראשונה, אלא הרי הוא אומר 
'וברך את לחמך ואת מימיך', אל תקרי 'וברך' ]בלשון סיפור דברים, שפירושו שה' בירך 
את הלחם שלך[, אלא 'וברך' ]בלשון הוראה וציווי: תברך על לחמך[, ואימתי קרוי לחם, 

קודם שיאכלנו. 

 דעה ד' למקור ברכה ראשונה 

שאמרו  אומר  הוא  הרי  אלא  ראשונה[,  לברכה  זה  ]למקור  צריך  אינו  אומר:  נתן  רבי 
הנערות לשאול ולנערו, כאשר שאול בא אל שמואל שימשח אותו למלך: 'כבאכם העיר, 
כן תמצאון אותו ]את שמואל הנביא[, בטרם יעלה הבמתה לאכול, כי לא יאכל העם עד 
באו, כי הוא יברך הזבח, אחרי כן יאכלו הקרואים', לימדך שצריך לברך לפני אכילה, ועל 

אכילת קרבן הוא אומר 'ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו לאכול את הזבח'. 

 ]הטעם שהנערות ענו לשאול ולנערו באריכות דברים:[ 

וכל כך למה היו מאריכות בדבריהן: 

]טעם א':[ לפי שהנשים דברניות הן. 

 ]טעם ב':[ ושמואל אמר: כדי להסתכל ביפיו של שאול, דכתיב על שאול 'משכמו ומעלה, 
גבוה מכל העם'. 

ג':[ ורבי יוחנן אמר: לפי שאין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלא נימא, לפי   ]טעם 
ששמואל היה אז מנהיג את ישראל, ושאול בא אל שמואל שימשח אותו למלך, וזמנו 
ואורך דיבורי הנערות עיכב את המלכת שאול עד  של שאול למלוך עדיין לא הגיע, 

שבא הזמן המדוייק של סיום 'שררת' שמואל, ותחילת זמנו של שאול. 

· · ·
 ואין לי אלא ברכת המזון. ברכת התורה מנין? 
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 מקור א' לברכת התורה 
אמר רבי ישמעאל: קל וחומר, על חיי שעה, מברך. על חיי עולם הבא, לא כל שכן. 

 מקור ב' לברכת התורה 
רבי חייא בר נחמני, תלמידו של רבי ישמעאל, אומר משום רבי ישמעאל: אינו צריך ללמוד 
ברכות התורה מקל וחומר, אלא הרי הוא אומר 'ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקך על 
הארץ הטובה אשר נתן לך'. ולהלן הוא אומר 'ואתנה לך את לחות האבן והתורה והמצוה', 
וגו'. הרי שבשני הפסוקים נאמר לשון 'נתינה', שיש להודות לה' על אשר נתן, והרי נתן 

לנו את התורה, ויש להודות עליה. 

כך  זה:[ רבי מאיר אומר: מנין שכשם שמברך על הטובה,  ]דעה אחרת בדרשת פסוק 
מדה  בין  שדנך,  דין  בכל  דיינך  אלהיך',  ה'  לך  נתן  'אשר  לומר  תלמוד  הרעה?  על  מברך 

טובה, ובין מדה פורענות. 

 מקור ג' לברכת התורה 
רבי יהודה בן בתירה אומר: אינו צריך ללמוד ברכות התורה מקל וחומר, אלא הרי הוא 
אומר 'טובה' 'הטובה', ]בפסוק נאמר על הארץ הטובה', ואפשר לדרוש מתיבת טובה[ טובה 
זו תורה, וכן הוא אומר 'כי לקח טוב נתתי לכם', ומכאן לומדים שצריך לברך על התורה. 

בנין  זו  'הטובה'.  'הטובה':[  תיבת  שבתחילת  ה'  האות  מתוספת  לדרוש  אפשר  ]וכן 
ירושלים, וכן הוא אומר 'ההר הטוב הזה והלבנון'. 

· · ·
 הזכרת 'ארץ חמדה טובה', ו'מלכות בית דוד' מעכבים 

תניא, רבי אליעזר אומר: כל שלא אמר 'ארץ חמדה טובה ורחבה' בברכת הארץ, ומלכות 
בית דוד בבונה ירושלים - שעל ידי דוד נתקדשה ירושלים, לא יצא ידי חובתו. 

 הזכרת ברית מעכבת 
נחום הזקן אומר: צריך שיזכור בה בברכת הארץ, ברית, שעל ידי ברית נתנה ארץ ישראל 

לאברהם, שבפרשת מילה כתוב 'ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך'. 

 הזכרת תורה מעכבת 
רבי יוסי אומר: צריך שיזכור בה בברכת הארץ תורה, שאף בזכות התורה והמצות ירשו 

את הארץ, שנאמר 'למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ'. 

 פלימו אומר: צריך שיקדים ברית לתורה, כגון הנוסח שאנו אומרים: על בריתך שחתמת 
בבשרנו, ועל תורתך שלמדתנו, 

 שזו ]התורה[ נתנה בשלש בריתות, שהתורה ניתנה לישראל בסיני ובאהל מועד ונשנתה 
בהר גרזים, ובערבות מואב, ובכל מקום נכרתה בזה ברית בין ישראל לקב"ה. וזו ]ברית 
מילה[ ניתנה בשלש עשרה בריתות, שבפרשת מילה שנתנה לאברהם אבינו מוזכר י"ג 

פעמים ברית[, ולכן צריך שיקדים ברית לתורה. 
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ברכות דף מט    יום שישי כו שבט תש"פ  

 וזו נתנה בשלש עשרה בריתות ]התבאר בדף הקודם[. 

 היכן מזכירים לשון 'הודאה' בברכה השניה של ברכת המזון 
רבי אבא אומר: צריך שיאמר בה ]בברכה השניה של ברכת המזון[ הודאה תחלה וסוף, 
בתחילת הברכה אומר 'נודה ה' אלהינו'. ובסיום הברכה אומר, 'ועל כולם ה' אלהינו אנו 

מודים לך'. 

 והפוחת, לא יפחות מאחת ]מלהזכיר פעם אחת לשון 'הודאה' בברכה זו[. 

וכל הפוחת מאחת, הרי זה מגונה. 

 'מנחיל ארצות' אינו נוסח נכון בחתימת הברכה השניה 
וכל החותם 'מנחיל ארצות' בברכת הארץ ]שהיא הברכה השניה של ברכת המזון[, הרי 
זה בור, משום ש'מנחיל ארצות' שייך גם לשאר עמים שהנחילם ארצות, ואנו צריכים 

לברך על הנחלת ארץ ישראל במיוחד. 

 'מושיע את ישראל' אינו נוסח נכון בחתימת הברכה השלישית 
 ו'מושיע את ישראל' בבונה ירושלים ]החותם בברכה השלישית של ברכת המזון 'מושיע 

את ישראל'[, הרי זה בור, שעיקר הברכה היא בניית ירושלים. 

 'ברית' ו'תורה', בברכה השניה. ו'מלכות בית דוד', בברכה השלישית, מעכבים 
וכל שאינו אומר ברית ותורה, בברכת הארץ. 

ומלכות בית דוד, בבונה ירושלים, לא יצא ידי חובתו. 

רבי  אילעא. דאמר  לרבי  ליה  מסייע  זאת:[  לאמוראים שאמרו  סיוע  הוא  זה  ]מאמר   
אילעא, אמר רבי יעקב בר אחא, משום רבינו: כל שלא אמר ברית ותורה בברכת הארץ, 

ומלכות בית דוד בבונה ירושלים, לא יצא ידי חובתו. 

· · ·

 אמירת 'מלך העולם' בברכה הרביעית של ברכת המזון 
פליגי בה, אבא יוסי בן דוסתאי, ורבנן. 

חד אמר, 'הטוב והמטיב' ]הברכה הרביעית של ברכת המזון[, צריכה מלכות ]צריך לומר 
בה 'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, האל אבינו'[. 

וחד אמר, אינה צריכה מלכות ]אלא אומר בה 'ברוך אתה ה' אלוקינו, האל אבינו'[. 

 ]ביאור המחלוקת:[ מאן דאמר, צריכה מלכות, קסבר שברכה זו דרבנן היא, הלכך אינה 
נחשבת 'ברכה הסמוכה לחברתה', שאינה כהמשך לברכות של ברכת המזון, ולכן צריך 

לומר בה בפני עצמה 'מלכות'. 
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 ומאן דאמר, אינה צריכה מלכות, קסבר שברכה זו דאורייתא היא, ומברכת הארץ היא, 
שהיא נלמדת ממה שנאמר בתורה 'על הארץ הטובה' 'אשר נתן לך', זה הטוב והמטיב, 

ואינה ברכה בפני עצמה להצריך בה 'מלכות'. 

· · ·
 חתימת הברכה השלישית של ברכת המזון. דעה א: 'ברוך אתה ה' מושיע ישראל' 

תנו רבנן, מהו חותם בבנין ירושלים ]בברכה השלישית של ברכת המזון, הברכה הפותחת 
ב'רחם על ישראל עמך ועל ירושלים עירך[? 

 רבי יוסי ברבי יהודה אומר: 'ברוך אתה ה' מושיע ישראל'. 

 בירור: וכי אם חותם 'ברוך אתה ה' בונה ירושלים' אין זה נוסח טוב 
 מבררת הגמרא: מדברי רבי יוסי משמע, שאם חתם 'מושיע ישראל' אין ]כן, הרי זה 
חתימה טובה[, ואם חתם ב'בנין ירושלים' לא ]אינה זה חתימה טובה[ ואי אפשר לומר 

כך, שהרי עיקר ברכת רחם נא היא על בנין ירושלים. 

והחידוש הוא שגם אם חותם  נוסח טוב.  ירושלים' הוא בודאי  'בונה  א: אם חותם   ביאור דעה 
'מושיע ישראל' הוא נוסח טוב 

 מבארת הגמרא: אלא אימא ]תאמר ותבאר בדברי רבי יוסי[, שבברכת 'רחם נא' אפשר 
לחתום אף מושיע ישראל, שעיקר החתימה הראויה לכתחילה היא בבנין ירושלים, ורבי 
יוסי חידש שאם חתם 'מושיע ישראל' ולא חתם בונה ירושלים יצא ידי חובה, שתשועת 

ישראל היא בנין ירושלים. 

 דעה ב: חותם 'מושיע ישראל ובונה ירושלים' 
רבה בר רב הונא איקלע לבי ריש גלותא, פתח בחדא כשהתחיל בברכה לא אמר רחם ה' 
על ישראל עמך ועל ירושלים עירך, אלא אמר אחד משניהם ]או ישראל או ירושלים[, 

וסיים בתרתי כשחתם, חתם בשתים 'מושיע ישראל ובונה ירושלים'. 

 ]רב חסדא שואל, הרי אין לחתום בשתי דברים[ 
אמר רב חסדא: גבורתא למחתם בתרתי ]וכי זו גבורה ומעלה לחתום בשנים[? והתניא 

רבי אומר: אין חותמין בשתים שהרי זה דומה לעושה מצות חבילות חבילות. 

 ]בירור בדין שאין חותמים בשתים, ובסופו יתבאר שלחתום 'מושיע ישראל ובונה ירושלים' הרי 
זה כחתימה בשתי דברים[ 

גופא, רבי אומר: אין חותמין בשתים. 

איתיביה לוי לרבי והרי אומרים 'על הארץ ועל המזון'. 

 ענה רבי: אין זה שני דברים, אלא דבר אחד, ארץ דמפקא מזון ]שמודים על הארץ 
שמוציאה מזון[. 

 שאל לוי: והרי אומרים: על הארץ ועל הפירות, הרי שחותמים בשניים. 
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 ענה רבי: אין זה שני דברים, אלא דבר אחד, שמודים על ארץ דמפקא ]שמוציאה[ פירות. 

 שאל לוי: והרי אומרים: מקדש ישראל והזמנים. 

ענה רבי: אין זה שני דברים, אלא דבר אחד, שאומרים ברוך אתה ה' מקדש ישראל 
דקדשינהו לזמנים ]ה' מקדש את ישראל שהם מקדשים את הזמנים, שהרי הימים טובים 

תלויים בקידוש החודש בבית דין[. 

 שאל לוי: והרי אומרים: מקדש ישראל וראשי חדשים. 

ענה רבי: אין זה שני דברים, אלא דבר אחד, שאומרים ברוך אתה ה' מקדש ישראל 
דקדשינהו לראשי חדשים. 

'מקדש  ]שהם שתי ענינים,  מקדש השבת וישראל והזמנים.  והרי אומרים:   שאל לוי: 
אחד,  ענין  שהוא  לתרץ  אפשר  אי  )ובזה  והזמנים'.  ישראל  'מקדש  ענין  ועוד  השבת', 
שה' מקדש את ישראל שהם מקדשים את השבת, כי הרי שבת קדושה מעצמה ואינה 

תלויה בבית דין([. 

אמר על כך רבי: חוץ מזו, אף שבכל מקום אין חותמים בשני דברים, בברכת מקדש 
השבת וישראל והזמנים חותמים בשתים. 

מבררת הגמרא: ומאי שנא ]מה שונה חתימה זו שחותמים בה בשנים[? 

מבארת הגמרא: הכא חדא היא - כאן בברכת מקדש השבת וישראל והזמנים, אין זה 
הוא  ברוך  'ברכת מקדש', שמברך להקדוש  הוא דבר אחד  דברים, אלא  חתימה בשני 

שהוא מקדש את השבת ואת ישראל שמקדשים את הזמנים. 

זה שני  ]הרי  תרתי  ]שם, לגבי חתימת הברכה השלישית בברכת המזון[  התם   אבל 
דברים[, כל חדא וחדא באפי נפשה ]כל אחד ואחד הוא ענין בפני עצמו, שמושיע ישראל 

ובונה ירושלים, שני דברים נפרדים הם, ואין לחתום בשניהם בברכה אחת[. 

 ]הטעם שאין חותמים בשנים[ 
וטעמא מאי אין חותמין בשתים? 

לפי שאין עושין מצות חבילות חבילות. 

 דעה ג: נוסח חתימת הברכה השלישית תלוי בנוסח פתיחת הברכה 
מאי הוי עלה? 

חתימה  שצריך  ישראל'  ב'מושיע  חותם  ישראל',  עמך  על  ב'רחם  פתח  רב ששת:  אמר 
מעין פתיחה. 

ואם פתח ב'רחם על ירושלים', חותם בבונה ירושלים. 

 דעה ד: נוסח חתימת הברכה שלישית 'בונה ירושלים' 
ורב נחמן אמר: אפילו פתח ברחם על ישראל, חותם בבונה ירושלים. 

משום שנאמר 'בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס'. 
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אימתי בונה ירושלים ה', בזמן שנדחי ישראל יכנס, הרי שבניית ירושלים היא תשועת 
ישראל, ונמצא שחתימה בבניין ירושלים היא מעין הפתיחה 'רחם על ישראל'. 

· · ·
 רב חסדא לא אמר בברכת המזון 'ברית תורה ומלכות'. רב ששת ]ורבי זירא[ התפלאו על כך 

אמר ליה רבי זירא לרב חסדא: ניתי מר ונתני ]יבוא כבודו ונלמד[. 

]ברכת המזון עדיין לא למדתי[, ותנויי  ברכת מזונא לא גמרינא  רב חסדא:  אמר ליה 
מתנינא ]ואשנה עמך משניות[. 

אמר ליה רבי זירא: מאי האי ]מה הוא זה שאתה אומר שלא למדת ברכת המזון[? 

 אמר ליה רב חסדא: דאקלעי לבי ריש גלותא ]נקלעתי לבית ראש הגולה[, ובריכי ברכת 
מזונא ]ובירכתי ברכת המזון[, וזקפי רב ששת לקועיה עלי כחויא ]ורב ששת בפליאתו על 
כך, זקף עלי את צווארו כנחש )הזוקף את עצמו([, ואמאי ]ועל מה הוא התפלא[, דלא 

אמרי ]על שלא אמרתי בברכת המזון[ לא ברית, ולא תורה, ולא מלכות. 

 אמר לו רבי זירא: ואמאי לא אמרת ]למה לא הזכרת דברים אלו בברכת המזון[, מסתמא 
מפני שאתה סובר כדרב חננאל אמר רב, דאמר רב חננאל אמר רב: לא אמר ברית ותורה 
ומלכות יצא. ברית, לפי שאינה בנשים. תורה ומלכות, לפי שאינן לא בנשים ולא בעבדים. 

וסיים רבי זירא ואמר לרב חסדא בפליאה: ואת שבקת כל הני תנאי ואמוראי ]ואתה 
ומלכות[,  תורה  ברית  לומר  סוברים  שכולם  והאמוראים,  התנאים  אלו  כל  את  עזבת 

ועבדת כרב ]ועשית כרב[. 

· · ·
 רבי יוחנן: בברכת הטוב והמטיב צריך לומר 'מלכות' 

אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן: 'הטוב והמטיב' צריכה מלכות ]שאומר בפתיחת 
הברכה: ברוך אתה ה' 'מלך העולם'[. 

 בירור: מה החידוש, הרי רבי יוחנן אמר כבר במקום אחר, שכל ברכה שאין בה 'מלכות' אינה ברכה 
 מבררת הגמרא: מאי קא משמע לן ]מה השמיע לנו רבי יוחנן[, אם תאמר שהשמיע 
יוחנן חדא  והא אמרה רבי  - לא שמה ברכה,  לנו את הדין שכל ברכה שאין בה מלכות 

זימנא ]והרי רבי יוחנן כבר אמר דין זה פעם אחת[? 

 ביאור: רבי יוחנן אמר שבברכת הטוב והמטיב צריך לומר שתי פעמים 'מלכות', כיון שבברכה 
השלישית של ברכת המזון לא מזכירים 'מלכות' 

אמר רבי זירא: רבי יוחנן בא לומר, שצריכה ברכת הטוב והמטיב שתי מלכיות ]שפעמיים 
צריך להזכיר בברכה זו 'מלך'[, 

חדא דידה ]פעם אחת שלה, כלומר לצורך הברכה עצמה[, וחדא דבונה ירושלים ]ופעם 
ומשלימים  'מלך'  מוזכר  ירושלים' לא  'בונה  ירושלים, שבברכת  בונה  אחת של ברכת 

זאת בברכת 'הטוב והמטיב, כגון שיאמר בה: האל אבינו 'מלכנו'[. 
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 שאלה על הביאור: מאותו טעם שבברכה שניה לא מזכירים 'מלכות' ]כיון שהיא ברכה שסמוכה 
לחברתה[, בברכה שלישית גם לא מזכירים 'מלכות', ולא צריך להשלים זאת בברכת הטוב והמטיב 

 שואלת הגמרא: אי הכי נבעי תלת ]אם כן נצטרך להזכיר בברכת הטוב והמטיב שלש 
פעמים 'מלך'[, חדא דידה ]אחת של עצמה, לצורך הברכה עצמה, ברכת הטוב והמטיב[, 
וחדא דבונה ירושלים ]ופעם אחת בשביל הברכה השלישית של ברכת המזון )מרחם נא 
עד בונה ירושלים(, שלא מוזכר בה 'מלך'[, וחדא דברכת הארץ ]ופעם אחת של ברכה 
שניה של ברכת המזון )מנודה לך עד על הארץ ועל המזון( שגם בה לא מוזכר 'מלך'[. 

 אלא, ברכת הארץ מאי טעמא לא ]מדוע לא מזכירים בברכה זו 'מלך'[ משום דהויא 
לה ]שברכה זו היא[ ברכה הסמוכה לחברתה ]שהרי היא סמוכה לברכה הראשונה של 
ברכת המזון, שבה מוזכר 'מלך'[, וה'מלך' שאומרים בברכה זו, שייך גם לברכה השניה, 

ולכן אין צריך להשלים זאת בברכת הטוב והמטיב. 

דהויא לה  'מלך'[  ]גם לא צריך להזכיר  ירושלים נמי לא תבעי  זה בברכת בונה  ולפי 
]שהרי ברכה זו היא גם[ ברכה הסמוכה לחברתה. 

 יישוב דברי רבי יוחנן: בברכה שלישית צריך להזכיר 'מלכות' אף שהיא סמוכה לחברתה, שכיון 
שמזכירים בה 'מלכות בית דוד' היה צריך להזכיר 'מלכות שמים', וכיון שלא מזכירים משלימים 

זאת בהטוב והמטיב 

 עונה הגמרא: הוא הדין דאפילו בונה ירושלים נמי לא בעיא ]גם בברכה השלישית של 
ברכת המזון לא צריך להזכיר מלכות[, שהרי היא ברכה הסמוכה לחברתה, 

 אלא איידי דאמר ]אלא כיון שמזכיר בברכה זו[ 'מלכות בית דוד', לאו אורח ארעא דלא 
אמר מלכות שמים ]אין זה דרך ארץ שלא מזכיר בברכה זו 'מלכות שמים'[, לכן צריך 

להשלים זאת בהזכרת מלכות בהטוב והמטיב. 

 ביאור אחר בדברי רבי יוחנן: בהטוב והמטיב צריך להזכיר ג' פעמים 'מלכות', בשביל הברכה 
עצמה, בשביל ברכה שלישית, ובשביל ברכה שניה 

רב פפא אמר: הכי קאמר, צריכה שתי מלכיות, לבר מדידה ]חוץ משל עצמה, שמלבד 
שהברכה פותחת ב'ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם', מזכירים בה פעמיים 'מלכות, כגון 
יעקב  גואלנו קדושנו קדוש  בוראנו  'מלכנו' אדירנו  הנוסח שאנו אומרים: האל אבינו 

רוענו רועה ישראל 'המלך' הטוב והמטיב לכל[. 

· · ·

 נוסח 'ברכה' למי ששכח 'רצה' בברכת המזון 

יתיב רבי זירא אחורי דרב גידל ]רבי זירא ישב מאחורי רב גידל, שכך ישבו התלמידים 
זה מאחורי זה[, 

ויתיב רב גידל קמיה דרב הונא ]ורב גידל ישב ממול רב הונא )שרב הונא היה רבם 
של רב גידל ושל רבי זירא([. ויתיב וקאמר ]וישב רב גידל ואמר[: 
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טעה ולא הזכיר של שבת ]בברכת המזון[, 

אומר: 'ברוך שנתן שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה, לאות ולברית, ברוך מקדש השבת. 

אמר ליה ]רב הונא לרב גידל:[ מאן אמרה? 

אמר לו רב גידל: רב, אמר מאמר זה. 

 נוסח 'ברכה' למי ששכח 'יעלה ויבוא' בברכת המזון ביום טוב 

 הדר יתיב ]רב גידל[ וקאמר, טעה ולא הזכיר של יום טוב בברכת המזון, 

אומר: 'ברוך שנתן ימים טובים לעמו ישראל לשמחה ולזכרון, ברוך מקדש ישראל והזמנים'. 

אמר ליה ]רב הונא לרב גידל:[ מאן אמרה? 

אמר לו רב גידל: רב אמר מאמר זה. 

 נוסח 'ברכה' למי ששכח 'יעלה ויבוא' בראש חודש בברכת המזון 

 הדר יתיב רב גידל וקאמר, טעה ולא הזכיר של ראש חודש בברכת המזון, 

 אומר: 'ברוך שנתן ראשי חדשים לעמו ישראל לזכרון'. 

 ועל כך אמר רבי זירא: ולא ידענא, אי אמר בה שמחה אי לא אמר בה שמחה ]אינני 
יודע אם רב גידל אמר לומר בסיום הברכה 'לזכרון ולשמחה', כמו ביום טוב, או שאמר 

רק 'לזכרון'[. 

עוד הסתפק רבי זירא, אי חתים בה אי לא חתים בה, אם יש לחתום בברכה זו 'מקדש 
ישראל וראשי חדשים', או שבראש חודש לא חותם בברכה זו. 

ועוד הסתפק רבי זירא, אי דידיה אי דרביה ]אם רב גידל אמר זאת מעצמו, או ששמע 
מאמר זה גם מרב שהיה רבו[. 

 'ברכה' זו להשלים הזכרות בברכת המזון אפשר לומר רק אם עדיין לא פתח בברכת 'הטוב והמטיב' 

 מספרת הגמרא: גידל בר מניומי, הוה קאי קמיה דרב ]היה עומד לפני רב[ נחמן. 

טעה רב נחמן, ושכח להזכיר 'הזכרה' המעכבת בברכת המזון, כגון שלא אמר בשבת 
'רצה'. ]עמוד ב[ והדר לרישא ]ורב נחמן חזר לתחלת ברכת המזון[. 

 אמר ליה גידל בר מניומי: מאי טעמא עביד מר הכי? 

אמר ליה רב נחמן: דאמר רבי שילא אמר רב, טעה ולא הזכיר 'רצה' בשבת, או 'יעלה 
ויבוא' ביום טוב, חוזר לראש. 

 אמר לו גידל בר מניומי: והא אמר רב הונא אמר רב, טעה אומר 'ברוך שנתן'. 

אמר ליה רב נחמן: לאו איתמר עלה, אמר רב מנשיא בר תחליפא, אמר רב: לא שנו, אלא 
שלא פתח ב'הטוב והמטיב'. אבל פתח ב'הטוב והמטיב' חוזר לראש. 

· · ·
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 טעה ולא הזכיר ראש חודש בתפילה מחזירים אותו, בברכת המזון אין מחזירים אותו 
אמר רב אידי בר אבין, אמר רב עמרם, אמר רב נחמן, אמר שמואל: טעה ולא הזכיר של 

ראש חדש בתפלה, מחזירין אותו. 

 בברכת המזון, אין מחזירין אותו. 

 ]שאלה, מה ההבדל בין תפילה לברכת המזון:[ 
ומאי שנא  אותו,  שמחזירין  לרב עמרם: מאי שנא תפלה  אבין,  בר  אידי  רב  ליה  אמר 

ברכת המזון שאין מחזירין אותו? 

 ]תשובה, בראש חודש האכילה היא רשות, וממילא הזכרתה בברכת המזון אינה מעכבת:[ 
 אמר ליה רב עמרם: אף לדידי קשיא לי ]היה קשה לי קושיא זו[, ושאילתיה לרב נחמן, 

ואמר לי רב נחמן, מיניה דמר שמואל לא שמיע לי ]משמואל עצמו שאמר הלכה זו לא 
תפלה דחובה  ]נראה אנחנו ונתבונן בדבר זה[,  אלא נחזי אנן  שמעתי את טעם הדבר[, 

היא, מחזירין אותו. 

 אבל ברכת מזונא ]ברכת המזון[, שאינה חובה, דאי בעי אכיל, אי בעי לא אכיל ]שאם 
הוא רוצה הוא אוכל, ואם אינו רוצה אינו אוכל[, נמצא שאין חובה בראש חודש לאכול 
ולברך ברכת המזון 'של ראש חודש', וממילא 'הזכרה' כזו שאין מחויב בה, אינה מעכבת, 

ואם שכח לאומרה, אין מחזירין אותו. 

 ]לפי זה בשבת שיש חובת סעודה, אם שכח 'רצה' צריך לחזור ולברך[ 
 אמר לו רבי אידי בר אבין: אלא מעתה שבתות וימים טובים דלא סגי דלא אכיל ]שלא 
די אם לא אוכל. כלומר שיש חובת סעודה[, הכי נמי דאי טעי הדר ]גם כן הדין כן, שאם 

טעה ולא הזכיר 'רצה' או 'יעלה ויבוא' בברכת המזון, צריך לחזור ולברך[. 

אמר ליה רב עמרם: אין ]כן, אכן כך הדין[, דאמר רבי שילא אמר רב: טעה ולא הזכיר 
של שבת או של יום טוב בברכת המזון, חוזר לראש. 

 שואלת על כך הגמרא, והא אמר רב הונא אמר רב: טעה, אומר ברוך שנתן. 

 עונה הגמרא: לאו איתמר עלה ]וכי לא נאמר על כך[, לא שנו שיכול להשלים בברכת 
אשר נתן, אלא שלא פתח בהטוב והמטיב, אבל פתח בהטוב והמטיב חוזר לראש ואינו יכול 

להשלים בברכת אשר נתן. 

· · ·
שנינו במשנה עד כמה מזמנין וכו' עד כזית, זו שיטת רבי מאיר. רבי יהודה אומר: עד 

כביצה. 

 שאלה, והרי בענין אחר ראינו להיפך ששיעור אכילה לרבי מאיר הוא כביצה, ולרבי יהודה כזית 
 שואלת הגמרא: למימרא דרבי מאיר חשיב ליה כזית, ורבי יהודה כביצה, 

והא איפכא שמעינן להו, דתנן: ]ההולך לשחוט את פסחו, ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו, 
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אם יכול לחזור ולבער חמצו, יחזור ויבער. ואם אינו יכול לחזור, יבטל החמץ בליבו[. 
שמוציאים  קלים[  ]קדשים  ובשר  קדש,  בשר  בידו  ונזכר שהיה  מירושלים,  שיצא  מי  וכן 
אם עבר צופים ]המקום אחרון מחוץ לירושלים  אותו מירושלים נפסל, וצריך לשורפו, 
שעוד אפשר לראות ממנו את בית המקדש[, שורפו במקומו. ואם לאו ]אם לא עבר את 
'צופים'[, חוזר ושורפו לפני הבירה ]מקום בהר הבית ששורפין בו פסולי קדשים קלים[ 

מעצי המערכה. 

עד כמה הם חוזרים ]כמה השיעור של החמץ או של הבשר קדשים, שריך לחזור בשביל 
לשורפו[, רבי מאיר אומר: זה וזה ]חמץ ובשר קודש[ בכביצה. 

 ורבי יהודה אומר: זה וזה בכזית. 

 תשובת רבי יוחנן: מוחלפת השיטה 
אמר רבי יוחנן: מוחלפת השיטה – יש להחליף את שמות רבי מאיר ורבי יהודה, כדי 

שדבריהם לא יסתרו זה את זה. 

 תשובת אביי: נידון שיעור ברכת הזימון ונידון חזרה לשרוף פסח וקדשים אינם קשורים זה לזה 
אביי אמר: לעולם לא תיפוך, ואין סתירה בדעת רבי מאיר ורבי יהודה, היות והנידון 
במשנתינו, והנידון לגבי שיעור חזרה לשרוף פסח או קדשים תלויים בענינים שונים. 

]ביאור נידון המחלוקת בשיעור זימון:[ הכא ]כאן, במשנתינו[ בקראי פליגי ]נחלקו רבי 
מאיר ורבי יהודה באופן הלימוד מהפסוק[: 

רבי מאיר סבר: 'ואכלת' זו אכילה. 'ושבעת' זו שתיה, ואכילה בכזית. 

ורבי יהודה סבר: 'ואכלת ושבעת', אכילה שיש בה שביעה. ואיזו זו כביצה. 

לענין  ]שם,  התם  קדשים:[  או  פסח  לשרוף  חזרה  בשיעור  המחלוקת  נידון  ]ביאור   
חזרה[ בסברא פליגי. 

רבי מאיר סבר: חזרתו כטומאתו ]כשיעור טומאת אוכלים, שדבר שחשוב לענין טומאה, 
חשוב גם לענין חזרה כדי לשורפו[, מה טומאתו בכביצה, אף חזרתו בכביצה. 

ורבי יהודה סבר: חזרתו כאיסורו. מה איסורו בכזית ]שיעור חיוב על אכילת חמץ, או 
על אכילת קדשים קלים שיצאו מירושלים, הוא בכזית[, אף חזרתו בכזית. 

 משנה 

 נוסח זימון בשלשה אנשים ]עד עשרה[ 
כיצד מזמנין? 

בשלשה אומר: 'נברך שאכלנו משלו'. 

'ברכו  לשלשה:  הוא  אומר  שלשה[  ועוד  הוא  אנשים,  ארבעה  ]כשיש  והוא  בשלשה 
שאכלנו משלו'. שהרי בלעדיו יש 'זימון שלשה'. 
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 נוסח זימון בעשרה אנשים 
בעשרה, אומר: 'נברך אלהינו'. 

בעשרה והוא ]כשיש אחד עשרה אנשים, הוא ועוד עשרה[, אומר הוא לעשרה: 'ברכו', 
שהרי בלעדיו יש 'זימון עשרה'. 

 נוסח זימון במאה אנשים ומעלה, לדעת תנא קמא, הנוסח הוא כמו בעשרה 
כמו  נוסח  אותו  אומרים  אנשים[,  אלף  ]מאה  רבוא  ואחד עשרה  אנשים,  אחד עשרה 
עשרה אנשים, )שרק בין שלשה לעשרה יש הבדל שבשלשה עדיין אין יכולים להזכיר 

את ה' בנוסח הזימון. וכשיש עשרה יכולים להזכיר את ה' בנוסח הזימון(. 

 נוסח זימון במאה אנשים ומעלה, לדעת רבי יוסי הגלילי, יש הבדל לפי כמות האנשים 
במאה, הוא אומר: 'נברך ה' אלהינו'. 

במאה והוא, אומר: 'ברכו'. 

ובאלף, הוא אומר: 'נברך לה' אלהינו אלהי ישראל'. 

באלף והוא, אומר: ברכו. 

יושב הכרובים, על המזון  'נברך לה' אלהינו, אלהי ישראל, אלהי צבאות,  ברבוא אומר: 
שאכלנו'. 

ברבוא והוא, אומר: 'ברכו'. 

כענין שהוא מברך, כך עונים אחריו: 'ברוך ה' אלהינו, אלהי ישראל, אלהי צבאות, יושב 
הכרובים, על המזון שאכלנו'. 

רוב הקהל הם מברכים, שנאמר  לפי  אומר:  שהיה  הגלילי  יוסי  רבי  דעת  הוא  זה  כל   
'במקהלות ברכו אלהים ה' ממקור ישראל'. 

 ]דעת תנא קמא, שאין הבדל בנוסח הזימון בעשרה ליותר מעשרה, היא דעת רבי עקיבא:[ 
אמר רבי עקיבא: מה מצינו בבית הכנסת, אחד מרובים, ואחד מועטים, אומר: 'ברכו את 

ה'', כך גם בזימון אין הבדל בנוסח בין עשרה אנשים למאה אלף אנשים. 

 ]דעה החולקת בנוסח ברכו:[ 
רבי ישמעאל אומר, נוסח 'ברכו' שאומרים בבית הכנסת הוא: 'ברכו את ה' המבורך'. 

גמרא 

 נוסח הזימון הוא: 'נברך שאכלנו משלו'. ולא 'ברכו שאכלנו משלו' 
אמר שמואל: לעולם אל יוציא אדם את עצמו מן הכלל, אף על פי שבארבעה אנשים, 
רשאי לומר לשלשה 'ברכו שאכלנו משלו', טוב לו שיאמר 'נברך שאכלנו משלו', שהרי 
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'ברכו'  'נברך' הרי הוא כולל גם את עצמו בכלל המברכים, אבל אם אומר  אם אומר 
משמע שאומר רק לאחרים שהם יברכו. 

 שאלה: הרי במשנה כתוב שביותר משלשה אומרים 'ברכו' 
 שואלת על כך הגמרא מהמשנה: תנן, בשלשה והוא ]כשיש ארבעה אנשים, הוא ועוד 
שלשה[ אומר הוא לשלשה: 'ברכו', הרי משמע שעדיף לומר 'ברכו', יותר מלומר 'נברך' 
]והמעלה בנוסח 'ברכו' שמבואר בזה שהם יותר רבים שמשבחים את ה', שהם שלשה 

וראויים מצד עצמם לזימון, ולכן אומר להם 'ברכו', שאתם רבים[. 

עונה הגמרא: אימא 

�
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Ô‰ÈÏÚ ÍÈ ‡Ï˘ ÎÊ˘ÓÂ
‰Î ‡Ï ÔÒÒÂÎÏ ‡Â
ÔËÏÂÙ ˙Ó‡ È‡Â ,‡Â‰ „ÈÊÓ
ÂÊÁ ‡Ï ‡‰ ,Ô‰ÈÏÚ ÍÓÂ
‰ÈÓÂÙÏ Â‰ÈÏÂÈÈÚÏ Â˙
ÍÎÏÈ‰ .ÈÒÈ‡Ó„ ÌÂ˘Ó
ÂÈÙ ÍÂ˙ „Á‡ „ˆÏ Ô˜ÏÒÓ
ÔÒÒÂÎÂ Ô‰ÈÏÚ ÍÓÂ
ÔËÏÂÙ È˙„ ‡‰Â .ÔÚÏÂÂ
ÔÂ‚Î ÒÈ‡ÓÈÓ ‡Ï„ È„ÈÓ
ÍÎÏÈ‰ ,ÔÈÊÂ‚‡Â ˙ÂÈÏ˜
Ô‰ÈÏÚ ÍÓÂ ÔËÏÂÙ

.ÔÏÎÂ‡Â
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ברכות דף נ    שבת קודש כז שבט תש"פ 

לומר  טוב  משלו',  שאכלנו  'ברכו  לומר  אפשר  אנשים  שבארבעה  אף  אמר,  שמואל 
'נברך שאכלנו משלו', כדי לא להוציא את עצמו מכלל המברכים. 

הגמרא שאלה על כך ממשנתינו שאמרה 'בשלשה והוא אומר ברכו', משמע שעדיף 
לומר 'ברכו' ולא 'נברך'. 

 תשובה: כונת המשנה שביותר משלשה, המזמן יכול לומר 'ברכו'. אך בודאי עדיף לומר 'נברך' 

בנוסח  אף   עונה הגמרא: כונת המשנה לומר, שכשיש ארבעה אנשים, אפשר לזמן 
'ברכו שאכלנו משלו'. ומכל מקום נברך עדיף, יותר טוב לומר 'נברך שאכלנו משלו', ולא 

להוציא את עצמו מכלל המברכים. 

]ראיה שעדיף לומר 'נברך' ולא 'ברכו':[ 

דאמר רב אדא בר אהבה, אמרי בי רב: תנינא, ששה נחלקין ]לשתי חבורות של שלשה[, 
עד עשרה. 

עדיף,  ש'נברך'  נאמר[  אם  ומבואר  מובן  ]הענין  בשלמא  אמרת  אי  הראיה:[  ]ביאור   
משום הכי ששה נחלקין לשתי חבורות של שלש, אף שבששה יכול המזמן לומר 'ברכו', 
יכולים  אעפ"כ  ברכו,  לומר  יכול  המזמן  אין  שלש,  של  חבורות  לשתי  וכשמתחלקים 

להתחלק, שהרי עדיף לומר 'נברך'. 

 אלא אי אמרת 'ברכו' עדיף, אמאי נחלקין, הרי כשהם מתחלקים לקבוצות של שלש, 
אין המזמן יכול לומר 'ברכו'. 

 אלא לאו שמע מינה ]אלא, אין דרך לבאר זאת אלא אם נלמד מכך[, ש'נברך' עדיף, 
ולכן ששה מותרים להתחלק. שמע מינה. 

 ]ברייתא שמבואר בה שעדיף לומר 'נברך':[ תניא נמי הכי, בין שאמר 'ברכו שאכלנו 
משלו', בין שאמר 'נברך שאכלנו משלו', אין תופסין אותו על כך, שאפשר לומר גם 'ברכו'. 

'ברכו'  ולא  'נברך'  לומר  שעדיף  כך,  על  אותו  תופסין  שמדייקים[  ]אנשים  והנקדנין 
שמוציא בזה את עצמו מכלל המברכים. 

· · ·

 יש לומר 'ובטובו חיינו' ולא 'ומטובו חיינו', ש'מטובו' משמע רק בחלק מתוך טובו 

 ]המשך הברייתא:[ ומברכותיו של אדם ניכר אם תלמיד חכם הוא, אם לאו. כיצד? רבי 
אומר: אם אומר בנוסח הזימון 'ובטובו חיינו', הרי זה תלמיד חכם. 

 אבל אם אןמר בנוסח הזימון 'ומטובו חיינו' הרי זה בור. שממעט בתגמוליו של מקום, 
ש'מטובו חיינו', משמע, 'מטובו', בחלק מתוך הטוב שלו, בדבר מועט כדי חיים, ולא יותר. 

]שאלה: הרי כתוב 'ומברכתך' ולא 'ובברכתך':[ אמר ליה אביי לרב דימי: והכתיב 'ומברכתך 
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'ובברכתך' הרי שבלשון 'מברכתך' אין חסרון  ולא כתוב  יברך )את( בית עבדך לעולם', 
שמשמע שמבקש רק על ברכה חלקית מתוך 'ברכתך'. 

]תשובה: 'ומברכתך' הוא בקשה, שמבקשים מעט:[ עונה הגמרא: בשאלה שאני, פסוק זה 
מדבר על בקשה ולא על שבח, שכאשר משבחים, צריך לשבח על הכל. אבל כשמבקשים 
'מברכתך',  גדולה, אלא רק  צריך לבוא כעני בפתח, שאינו מרים ראש לשאול שאלה 

בחלק מתוך הברכה. 

]שאלה: גם בבקשה מצאנו שיש לבקש הרבה:[ שואלת הגמרא: בשאלה נמי ]בבקשה 
הרי מפורש שגם בבקשה צריך  ואמלאהו',  ]לשאול כל תאותך[  'הרחב פיך  הכתיב  גם[ 

לבקש הרבה, ולא לבקש רק 'מברכתך', חלק מתוך הברכה? 

]תשובה: ברוחניות מבקשים הרבה:[ עונה הגמרא: ההוא – פסוק זה 'הרחב פיך ואמלאהו', 
בדברי תורה כתיב, שבתורה ורוחניות צריך לבקש הרבה ובשפע. ומה שנאמר 'ומברכתך' 

הוא בבקשה גשמית שבה צריך לבקש כעני בפתח מעט מעט. 

· · ·

 יש לומר 'ובטובו חיינו' ולא 'ובטובו חיים' 
תניא, רבי אומר: מי שאומר בנוסח הזימון 'נברך שאכלנו משלו ובטובו חיינו', הרי זה 

תלמיד חכם. 

 אבל אם אומר 'ובטובו חיים', הרי זה בור, שמוציא את עצמו מן הכלל, שמשמע שאומר 
שבטובו אנשים אחרים 'חיים', ולא מזכיר גם את עצמו. 

 דעה החולקת: עדיף לומר 'ובטובו חיים' 
'ובטובו חיים', שבנוסח זה משמע שכולל את כל  נהרבלאי מתני איפכא, עדיף לומר 
באי עולם, ואינו כמשבח רק 'ובטובו חיינו' שהוא המזמן והמברכים שעמו חיים בטובו 

של מקום, אלא 'ובטובו חיים', כלומר כל באי עולם. 

]הכרעה להלכה, 'ובטובו חיינו':[ מסיקה הגמרא להלכה: ולית הלכתא כנהרבלאי, אלא 
עדיף לומר 'ובטובו חיינו', שמכליל את עצמו בכלל כולם שחיים בטובו. 

· · ·

 יש לומר 'נברך שאכלנו משלו', ולא 'נברך למי שאכלנו משלו' 
אמר רבי יוחנן: האומר בזימון 'נברך שאכלנו משלו', הרי זה תלמיד חכם, שמשמע בזה 

שאומר 'נברך ]את ה'[', 'שאכלנו משלו', שהרי כולם אוכלים משל ה'. 

אבל אם אומר 'נברך למי שאכלנו משלו', הרי זה בור, שכאשר מפרט ואומר 'למי' משמע, 
שצריך להסביר למי מברך, שזה מברך את זה, וזה מברך את זה, ואזי משמע שכונתו 
לברך את הבעל הבית, שיש הרבה בעלי בתים שנותנים אוכל, זה נותן לזה וזה נותן 

לחבירו, והמזמן אומר 'נברך', למי? למי שאכלנו משלו. 

]שאלה: הרי אומרים 'למי שעשה ניסים':[ אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: והא 
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'למי',  בלשון  חשש  שאין  הרי  האלו',  הנסים  כל  את  ולנו  לאבותינו  'למי שעשה  אמרינן 
ולמה לגבי זימון אין לומר 'למי שאכלנו משלו'? 

 ]תשובה: בהודאה על נס אי אפשר לטעות:[ אמר ליה רב אשי: התם מוכחא מילתא 
]מי  ניסי  מאן עביד  ולא לאחר[, שהרי  נס, הדבר מוכח שמודה לה'  ]שם, כשמודה על 
עושה ניסים[, קודשא בריך הוא ]הקדוש ברוך הוא, ואין במה לטעות, ואין זה כברכה על 

האוכל שאפשר לטעות שמודה לבעל הסעודה[. 

· · ·
 יש לומר 'נברך שאכלנו משלו', משל ה', ולא 'על המזון שאכלנו' שמשמע שברך את בעה"ב 

שמשמע  חכם,  תלמיד  זה  הרי  משלו',  שאכלנו  'ברוך  בזימון  האומר  יוחנן:  רבי  אמר 
שמשבח את ה' שהמזון שלו. 

אבל אם אומר 'על המזון שאכלנו', הרי זה בור, שמשמע שמודה לבעל הבית, על המזון. 

 נוסח זה לומר 'משלו', הוא בזימון שלשה. אבל בזימון עשרה שמזכיר שם שמים אין מקום לטעות 
אמר רב הונא בריה דרב יהושע: לא אמרן אלא בשלשה, דליכא שם שמים. אבל בעשרה 
דאיכא שם שמים ]שהרי בעשרה מזכיר שם ה'[ מוכחא מילתא ]הדבר מוכח שמברך את 

ה', ואין צריך לומר 'שאכלנו משלו'[. 

 כדתנן, כענין שהוא מברך, כך עונין אחריו, 'ברוך ה' אלהי ישראל אלהי הצבאות יושב 
הכרובים על המזון שאכלנו', הרי שכשמזכיר את שם ה' לא צריך לומר 'שאכלנו משלו'. 

· · ·
ואחד, עשרה רבוא  אנשים,  'נברך אלהינו'. אחד, עשרה  שנינו במשנה: בעשרה אומר 
]מאה אלף אנשים[, אומרים אותו נוסח. )שרק בין שלשה לעשרה יש הבדל, שבשלשה 
ה'  להזכיר את  יכולים  וכשיש עשרה  הזימון.  בנוסח  ה'  להזכיר את  יכולים  אין  עדיין 

בנוסח הזימון(. 

המשנה  ובהמשך  מעשרה.  ביותר  הזימון  בנוסח  הבדל  שאין  מבואר  המשנה  בתחילת  בירור:   
מבואר נוסחאות שונות לפי ריבוי הקהל 

ואחד  אחד עשרה  נאמר[  ]בתחילת המשנה  גופא קשיא, אמרת  הא  הגמרא:   מבררת 
עשרה רבוא אלמא כי הדדי נינהו ]הרי מוכח שהם שווים[, ובין בעשר ובין במאה אלף 

אנשים, אומרים אותו נוסח. 

 והדר קתני ]ואחר כך המשנה אומרת[ במאה אומר ]נוסח אחר מבעשרה[, באלף אומר 
]נוסח אחר[ ברבוא אומר ]נוסח אחר[. 

 ביאור: החלק הראשון של המשנה הוא דעת רבי עקיבא, והחלק השני הוא דעת רבי יוסי הגלילי 
 מבארת הגמרא: אמר רב יוסף, לא קשיא. הא – מה שנאמר בהמשך המשנה שיש הבדל 
בנוסח לפי ריבוי הקהל הוא דעת רבי יוסי הגלילי. הא – מה שנאמר בתחילת המשנה 

שאין הבדל בנוסח לפי ריבוי הקהל, היא דעת רבי עקיבא. 
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 דתנן, רבי יוסי הגלילי אומר: לפי רוב הקהל הם מברכין, שנאמר 'במקהלות ברכו אלהים'. 

· · ·
שנינו במשנה: אמר רבי עקיבא, מה מצינו בבית הכנסת וכו' ]אחד מרובים, ואחד מועטים, 
אומר: 'ברכו את ה', ואין משנים את הנוסח לפי רוב הקהל, כך גם בברכת הזימון אין 

משנים את הנוסח לפי רוב הקהל[. 

 בירור: מה לומד רבי עקיבא מהפסוק שהביא רבי יוסי הגלילי 

 מבררת הגמרא: ורבי עקיבא, האי קרא דרבי ]פסוק זה שממנו למד רבי[ יוסי הגלילי 
שמשנים את הנוסח לפי רוב הקהל, שנאמר 'במקהלות ברכו אלקים ה' ממקור ישראל', 

מאי עביד ליה ]מה עושה רבי עקיבא עם פסוק זה[? 

 ביאור: רבי עקיבא לומד מפסוק זה שעוברים אמרו שירה על הים 

 מבארת הגמרא: מיבעי ליה ]רבי עקיבא צריך פסוק זה[ לכדתניא: היה רבי מאיר אומר, 
מנין שאפילו עוברין שבמעי אמן, אמרו שירה על הים, שנאמר 'במקהלות ברכו אלהים ה' 
שירה  שזה  שירה,  אמרו  שעוברים  לומדים  'במקהלות'  שנאמר  וממה  ישראל',  ממקור 

'במקהלות' האם יחד עם עוברה. 

 מניין לומד רבי יוסי הגלילי דרשה זו שעוברים אמרו שירה על הים 

 שואלת הגמרא: ואידך ]רבי יוסי הגלילי, שלומד מפסוק זה לדין זימון, מנין הוא לומד 
שעוברים במעי אמם אמרו שירה[? 

עונה הגמרא: ממקור נפקא ]רבי יוסי הגלילי לומד זאת מלשון 'מקור' שמוזכר בפסוק, 
ש'מקור' הוא רחם, והיינו שגם עוברים שהיו ברחם אימם אמרו שירה[. 

· · ·

 רבא: הכרעת ההלכה כרבי עקיבא שאין הבדל בנוסח הזימון בין עשרה ליותר מעשרה 

אמר רבא הלכה כרבי עקיבא בברכת המזון, דאחד עשרה ואחד עשרה רבוא, אומרים 
אותו נוסח 'נברך אלהינו שאכלו משלו'. 

 רבינא: הלכה כרבי עקיבא, ואין צריך לחפש אחרי מאה אנשים לזימון 

 מספרת הגמרא: רבינא ורב חמא בר בוזי, אקלעו לבי ריש גלותא. 

]רב חמא חיפש שיהיו מאה מברכים, כדי שיוכלו  קם רב חמא, וקא מהדר אבי מאה 
להוסיף בנוסח הזימון, כפי הנוסח שאומרים במאה[. 

אמר ליה רבינא: לא צריכת, הכי אמר רבא: הלכה כרבי עקיבא, אין צורך להדר ולחפש 
מעשרה,  ליותר  אנשים  עשרה  בין  הזימון  נוסח  בין  הבדל  אין  שהרי  איש,  מאה  אחר 

כדעת רבי עקיבא. 

· · ·
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 אצל ריש הגולה היו הציבור מברכים בזימון שלשה שלשה 
אמר רבא: כי אכלינן רפתא בי ריש גלותא ]כאשר היינו אוכלים לחם אצל ראש הגולה[, 
ומברכים  היו מזמנים  ושלשה שגמרו את הסעודה  ]כל שלשה  מברכינן שלשה שלשה 

בקול נמוך[. 

]מדוע לא בירכו בעשרה:[ שואלת הגמרא: וליברכו עשרה עשרה? 

 עונה הגמרא: כיון שהמברכים צריכים לשמוע את המזמן, אם היו מזמנים בעשרה, 
היה צריך המזמן להגביה את קולו כדי שכולם ישמעו, ו שמע ריש גלותא ואיקפד שיחרה 

לו שעושים בפרהסיא חבורה נפרדת לעצמם. 

]מדוע זימנו לעצמם:[ שואלת הגמרא: וניפקו בברכתא דריש גלותא ]שיצאו ידי חובה 
בברכת המזון ובזימון של ראש הגולה, ומדוע בכלל זימנו לעצמם[? 

מרובים,  אנשים  שם  שהיו  ]בגלל  שמעי  לא  עלמא  כולי  דאוושו  איידי  הגמרא:  עונה 
והיה שם קול מרוב העם, לא יכלו לשמוע את ברכת ראש הגולה, ולכן הוצרכו לזמן 

ולברך בקבוצות קטנות[. 

· · ·
 זימון כשאחד מתוך השלשה בירך בלא זימון 

]שלשה אנשים שאכלו יחד[,  אמר רבה תוספאה: הני שלשה דכרכי רפתא בהדי הדדי 
וקדים חד מינייהו ובריך לדעתיה ]וקדם אחד מהם ובירך לעצמו ללא זימון[. 

 אינון נפקין בזמון דידיה ]הם יוצאים בזימון שלו[, שלאחר שהוא בירך, הם מזמנים 
עמו, והוא עונה, והם יוצאים ידי חובת זימון. 

אבל איהו ]הוא[ לא נפיק בזמון דידהו ]לא יוצא ידי חובה בזימון שלהם[, לפי שאין זמון 
למפרע ]שכיון שבירך שוב אינו יכול לצאת ידי חובת זימון[. 

· · ·
שנינו במשנה, לדעת רבי עקיבא נוסח 'ברכו' שאומרים בבית הכנסת הוא: ברכו את 

ה'. רבי ישמעאל אומר שהנוסח הוא: 'ברכו את ה' המבורך'. 

 הכרעה לומר ברכו את ה' המבורך 
רפרם בר פפא איקלע לבי כנישתא דאבי גיבר ]נקלע לבית כנסת במקום שנקרא 'בי גיבר'[, 
קם קרא בספרא ]קם קרא בספר תורה[, ואמר: ברכו את ה'. ואשתיק, ולא אמר 'המבורך'. 

אוושו כולי עלמא ]כשאמר זאת, נשמע שם קול ההמון שאמר לו לומר[ 'ברכו את ה' 
המבורך'. 

אמר רבא לרפרם בר פפא: פתיא אוכמא ]כלי חרס שחור[, בהדי פלוגתא למה לך ]בענין 
מחלוקת למה לך, מדוע אתה אומר נוסח ששנוי במחלוקת, ואינך אומר 'המבורך', שכולם 
מודים שיוצאים ידי חובה בנוסח זה ]שגם רבי עקיבא מודה שיותר טוב לומר 'המבורך', 

אלא שסובר שאין צריך לומר 'המבורך'[. 
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 ועוד, מטענה נוספת היה לך לומר 'המבורך', הא נהוג עלמא שהרי העולם נוהג כרבי 
ישמעאל לומר 'ברוך ה' המבורך'. 

משנה 

 החייבים בזימון אינם רשאים להתחלק באופן שיתבטלו מזימון 

בזימון, אינם רשאים  שכיון שהם התחייבו  שלשה שאכלו כאחת, אינן רשאין ליחלק, 
להיבטל מחיובם. 

 וכן ארבעה, וכן חמשה, אין השלשה מזמנין, והיחיד יחלק מהם, שהוא גם חייב בזימון. 

 ששה נחלקין לשתי חבורות של שלשה, עד עשרה. 

 החייבים בזימון עם הזכרת השם אינם רשאים להתחלק באופן שיתבטלו מזימון עם הזכרת השם 

ועשרה אין נחלקין, שהרי התחייבו לזמן בהזכרת השם. עד שיהיו עשרים, ואז יתחלקו 
אם ירצו לשתי חבורות של עשרה. 

 שתי חבורות שרואים זה את זה מצטרפים לזימון 

שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד, בזמן שמקצתן רואין אלו את אלו, הרי אלו מצטרפין 
לזמון. ואם לאו, אלו מזמנין לעצמן, ואלו מזמנין לעצמן. 

 ברכה על יין כשלא הוסיפו לתוכו מים 

 ]דעת רבי אליעזר:[ אין מברכין על היין, עד שיתן לתוכו מים, דברי רבי אליעזר. 

]דעת חכמים:[ וחכמים אומרים: מברכין. 

גמרא 
 שואלת הגמרא: מאי קא משמע לן, תנינא חדא זימנא, שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן. 

 ביאור א': החידוש במשנה שאף אם עדיין לא התחילו לאכול, אינם רשאים להתחלק 

לן, כי הא דאמר רבי אבא אמר שמואל: שלשה שישבו  הא קא משמע   עונה הגמרא: 
לאכול כאחת, ועדיין לא אכלו, אינן רשאין ליחלק. 

 ביאור ב': החידוש במשנה שאף שכל אחד אוכל מכיכרו, אינם רשאים להתחלק 

לישנא אחרינא, אמר רבי אבא אמר שמואל: הכי קתני, שלשה שישבו לאכול כאחת, אף 
על פי שכל אחד ואחד אוכל מככרו, אינן רשאין ליחלק. 
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 ביאור ג': החידוש במשנה ששלשה אנשים שמגיעים משלשה חבורות, אינם רשאים להתחלק 

אי נמי, כי הא דרב הונא, דאמר רב הונא: שלשה אנשים, שבאו משלש חבורות שונות, 
אינן רשאין ליחלק, ואף ששלשה אנשים אלו, לא אכלו יחד. 

 אמר רב חסדא: והוא שבאו משלש חבורות, של שלשה בני אדם ]שבכל חבורה היו שלשה 
אנשים, וכיון שעל כל חבורה בפני עצמה חל חובת זימון, כאשר עמד אחד מכל חבורה 
והצטרפו הם יחד לחבורה אחת, חייבין לזמן ואינן רשאין ליחלק, כיון שכבר הוקבעו, 

ואפילו לא אכלו אלו השלשה משנצטרפו יחד, שכבר גמרו סעודתן עם הראשונים[. 

 ]ג' מג' חבורות, מזמנים רק אם עדיין לא זימנו עליהם[ 

אלא דלא אקדימו הנך ואזמון עלייהו  שהם חייבים לזמן  ]עמוד ב[ ולא אמרן  אמר רבא: 
בדוכתייהו ]שלא הקדימו חבורות אלו וזימנו עליהם במקומם[, שלא מדובר שהפורשים 
מהחבורה, עמדו בחוץ וענו לזימון. ]אלא חבורתם לא זימנה כלל, או שהיו ארבעה בכל 
חבורה. וכל חבורה זימנה בלא הפורשים. באופן זה, כיון שהפורשים לא ענו ולא הצטרפו 
לזימון, כאשר הם מתחברים זה עם זה, הרי הם חייבים בזימון, שחובת ה'זימון' מעולם 

לא פקעה מהם, שהרי הם לא זימנו[. 

שיצאו  שהפורשים  במקומם,  עליהם  זימנו  אם  ]אבל  בדוכתייהו  עלייהו  אזמון  אבל   
לחוץ קראו להם והם ענו בחוץ לזימון[, פרח זימון מינייהו ]'נפקע' מהם דין זימון, ואף 
שכבר  כיון  משלו',  שאכלנו  'ברוך  ואמרו  לזימון  ענו  רק  אלא  בירכו,  לא  עדיין  שהם 
זימנו עליהם, והם נפרדו ובטל מהם שם 'שלשה', אף אם הם חוזרים ומתחברים יחד, 

אינם יכולים לזמן[. 

 ]ראיה שדבר שהתפרק, כשחוזרים ומחברים אותו אינו חוזר למצבו הראשון:[ 

אמר רבא: מנא אמינא לה ]מאיפה אמרתי ולמדתי דין זה, שאם חבורתם זימנו עליהם 
'פקע' מהם דין זימון, ושוב אינו חוזר גם אם הם חוזרים ויושבים יחד[, דתנן, מטה שנגנבה 
חציה, או שאבדה חציה, או שחלקוה אחין או שותפין, טהורה, שכיון שהיא 'חצי מטה' אין 

לה שם כלי, וטומאתה מתבטלת. 

 החזירוה, ושבו וחיברו את המיטה, הרי היא מקבלת טומאה מכאן ולהבא, שכעת היא 
כלי שלם. 

 ומשמע, מכאן ולהבא אין ]כן, היא מקבלת טומאה[. אבל, למפרע לא, ]ואין אומרים 
שכיון שהמיטה היתה בתחילה מחוברת, וכעת היא מחוברת, טומאתה חוזרת[. 

]הרי מוכח שכיון שנפקע ממנה הטומאה,  כיון דפלגוה פרח לה טומאה מינה  אלמא, 
שוב אינה חוזרת לטומאתה הראשונה אף שחוזרים ומחברים אותה[, 

 הכא נמי, כיון דאזמון עלייהו פרח זימון מינייהו ]כאן גם, לגבי חבורה שהתפרקה, ופקע 
מהם שם שלשה בהפרדם, בזאת בטלה מהם האפשרות לזמן )ששלשה שזימנו עליהם 
כאשר הם נפרדים פקע מהם שם זימון(, אף שכעת הם חוזרים ומתחברים, אינם חוזרים 
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זימנו עליהם, גם כאשר הם נפרדים  לחיבורם הראשון להתחייב בזימון )אבל אם לא 
עדיין נשאר עליהם חובת זימון([. 

· · ·
שנינו במשנה: שתי חבורות וכו' ]שהיו אוכלות בבית אחד, בזמן שמקצתן רואין אלו 
את אלו, הרי אלו מצטרפין לזמון. ואם לאו, אלו מזמנין לעצמן, ואלו מזמנין לעצמן[. 

 שמש מצרף שתי חבורות גם אם אינן רואים זה את זה 
תנא, אם יש שמש ביניהם שמשמש לשתיהם, שמש מצרפן, אף על פי שאין אלו רואין 

את אלו, ]כגון שיריעה פרוסה ביניהם[. 

· · ·
עד שיתן לתוכו מים, דברי רבי אליעזר. וחכמים  שנינו במשנה: אין מברכין על היין 

אומרים: מברכין. 

 ]דעת רבי אליעזר: א. יין בלא מים אין עליו שם יין )ואין ברכתו הגפן, ונוטלים ממנו ידים(. ב. 
מותר להשתמש במאכלים לצורכו[ 

תנו רבנן, יין עד שלא נתן לתוכו מים, אין מברכין עליו 'בורא פרי הגפן', אלא 'בורא פרי 
יין כזה עדיין לא  ואין ראוי לשתיה בלא מים, הלכך  יינם חזק מאד  לפי שהיה  העץ', 
השתנה למעלתו מהענבים, ולא זז מברכתו הראשונה, אלא ברכתו כענבים, בורא פרי העץ. 

 ונוטלין ממנו לידים, ששם מים עליו, שאין זה יין אלא מי פירות בעלמא. ]ואין חשש 
להפסד אוכלין, שהרי משתמש בזה לצורכו[. 

נוטלין ממנו  ואין  הגפן'.  פרי  'בורא  מים, מברכין עליו  היין[  ]לתוך  אבל משנתן לתוכו 
לידים, שמשנתן לתוכו מים, שם יין עליו, ואין נוטלין אלא במים, דברי רבי אליעזר. 

 ]דעת חכמים: א. יין בלא מים הוא יין. ב. אסור להשתמש במאכלים לצורכו[ 
וחכמים אומרים: בין כך ובין כך, מברכין עליו בורא פרי הגפן, ששם יין עליו גם לפני 

שנתן בו מים. ואין נוטלין הימנו לידים. 

 ]דעת שמואל: מותר לאדם להשתמש בלחם לצרכיו. כדעת רבי אליעזר[ 
כמאן אזלא הא דאמר שמואל, עושה אדם כל צרכיו בפת? 

חושש  ואינו  מים,  בו  נתנו  שלא  מיין  ידים  שנוטלים  שאומר  אליעזר,  כרבי  כמאן? 
להפסד אוכלים. 

 חכמים מודים שב'כוס בשל ברכה' מברכים רק על יין שנתנו לתוכו מים 
יוסי ברבי חנינא: מודים חכמים לרבי אליעזר, בכוס של ברכה שאין מברכין  אמר רבי 

עליו עד שיתן לתוכו מים. 

מאי טעמא? 
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אמר רב אושעיא: בעינן מצוה מן המובחר. 

 הטעם שלפי חכמים מברכים הגפן ביין שלא נתנו לתוכו מים 

ורבנן, למאי חזי ]למה הוא ראוי[, מדוע מברכים על יין שלא נתנו לתוכו מים הגפן, 
והרי יין כזה אינו ראוי לשתיה? 

אמר רבי זירא: חזי לקורייטי ]יין זה ראוי למשקאות שונים שעושים מיין חי, כגון יין 
עם בשמים וכדומה[. 

· · ·

 ארבעה דברים שאסור לעשותם מחמת ביזוי הפת 

תנו רבנן, ארבעה דברים נאמרו בפת: 

 א. אין מניחין בשר חי על הפת. 

 ב. ואין מעבירין כוס מלא על הפת, שמא תישפך הכוס על הפת, ותהא הפת בזויה. 

ג. ואין זורקין את הפת. 

 ד. ואין סומכין את הקערה בפת. 

 מעשה במר זוטרא שזרק מנה של בשר 

אמימר ומר זוטרא ורב אשי, כרכו ריפתא בהדי הדדי ]אכלו לחם ביחד[, אייתי לקמייהו 
תמרי ורמוני ]הביאו לפניהם תמרים ורימונים[, 

]מנה של בשר  אשי דסתנא  ]זרק לפני רב[  מר זוטרא, פתק לקמיה דרב  ]לקח[   שקל 
מבושל[ 

 ]שאלת רב אשי )א( הרי אסור לזרוק אוכל[ 

אמר ליה רב אשי: לא סבר לה מר להא דתניא ]וכי כבודו אינו סובר את מה ששנינו[ 
אין זורקין את האוכלין. 

 ]תשובת מר זוטרא )א( האיסור הוא רק בפת[ 

אבל מאכלים  בפת תניא,  – מה שנאמר לא לזרוק אוכל,  ההיא  זוטרא:   אמר לו מר 
אחרים מותר לזרוק. 

 ]שאלת רב אשי )ב( בברייתא מבואר שאסור לזרוק את כל המאכלים[ 

 אמר לו רב אשי: והתניא, כשם שאין זורקין את הפת, כך אין זורקין את האוכלין. 

 ]תשובת מר זוטרא )ב( עפ"י ברייתא אחרת מבואר שמאכלים שאינם נמאסים, מותר לזורקם[ 

פי שאין  על  אף  להיפך:[  בה  ברייתא שכתוב  יש  ]והרי  והתניא  זוטרא:  מר  ליה  אמר 
זורקין את הפת אבל זורקין את האוכלין. והרי זו סתירה בין הברייתות. 
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 אלא לא קשיא, הא – מה שנאמר שאסור לזרוק את כל האוכלים, נאמר במידי דממאיס 
]בדבר שנהיה מאוס בזריקתו, שמתמעך בזריקה, כגון תאנים רכות, ותותים[. 

הא – מה שנאמר שאין איסור בזריקת שאר המאכלים ]חוץ מפת[, נאמר במידי דלא 
ממאיס ]בדבר שלא נהיה מאוס בזריקתו, שאינו נמעך, כגון רמון ואגוז וכל דבר קשה[. 

 ברייתא שמבואר בה כתירוץ זה 
תנו רבנן, ממשיכין יין בצנורות לפני חתן ולפני כלה, משום סימן טוב, ואין כאן משום 

בזיון והפסד לפי שמקבלים אותו בכלי שנמצא בסוף הצינור. 

 וזורקין לפניהם, קליות ואגוזים בימות החמה ]שאין טיט בדרכים, ואינם נמאסים[, אבל 
לא בימות הגשמים, שמחמת הטיט שבדרכים הם נמאסים. 

אבל לא גלוסקאות, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, שהרי אף בימות החמה הם 
נמאסים בזריקתם. 

· · ·
 שכח והכניס אוכל לפה בלא ברכה, דעת רב יהודה 

אמר רב יהודה: שכח והכניס אוכלין לתוך פיו בלא ברכה, מסלקן לצד אחד, ומברך. 

 ג' ברייתות בעניין זה 
 ]ברייתא א':[ תניא חדא: בולען בלא ברכה. 

]ברייתא ב':[ ותניא אידך: פולטן, ]ומברך, וחוזר ואוכלן. 

]ברייתא ג' כדברי רב יהודה:[ ותניא אידך: מסלקן. 

 ביאור הברייתות 
לא קשיא, הא דתניא בולען, במשקין, שאי אפשר לסלקן לצד אחד ולברך, וכן אי אפשר 

לפולטם כיון שמפסידם בזה. 

 והא דתניא פולטן, במידי דלא ממאיס ]בדבר שלא נמאס, ויכול לחזור ולאוכלו לאחר 
שמוציאו מפיו[. 

 והא דתניא מסלקן, במידי דממאיס. 

�



 עם פירוש גמרא ופירושה
ותבנית ש"ס נהרדעא החדש

מסכת
ברכות

 חלק ח
דף נא-נח



© 
כל הזכויות שמורות 

 יצא לאור ע"י
 מכון 'תלמוד והלכה'
 רחוב מנחם משיב 12

ירושלים

מהדורת ביקורת
 להזמנות מרוכזות לשיעורי הדף היומי

 053-3129507

 כל הערה והוספה תתקבל בברכה
בפקס 08-9298155

תבנית הש"ס:

שערים ועימוד:
 דוד לוי

050-4130067



3 | גמרא ופירושה /  ייזכנה םיאשננה 

סדר הלימוד מיום ראשון כח שבט תש"פ – עד שבת קודש 
פרשת תרומה ד אדר תש"פ

דף היומי מסכת ברכות דף נא עד דף נז 

הנושאים המרכזיים:

דף נא

כאלבלכביא כהםזלנהכת ביא 	 

זתננת'כספיגיס'יעינניני	 

כש ייתזי פינה.יכש ייתםלכך םיית	 

עזי דבינהבאיסזלביא 	 

םחליקיתב"זיב" בעינינסעיד 	 

בנכיי םחליקתכהביאת ניהקידםת	 
כיביאת ננן

דף נב

ב בדל גהלב"זביאת ננןקידםת	 

לב"זביאת םשיןטעיי איס	 

בנכיי םחליקיתכ.ם קידהםשנגת איס	 
כייט"נ.ב.םפ על זילחןכיעל אסת.
ג.אבדנהתחנל כיייטלנהתחנל .ד.םכיי

כיםכיינ.

דיאנה	  ב' כי בזםנה קידה כה יי
בםחליקתב"זיב" 

ייכיבזםנהזלגינה	 

דף נג 

עלכנש ייםביאנה]ייזזבת.ייכ כיי	 
באיך.כיילבנזילילםכיי.כייזלאבזן.
כייזלתייייאניננה.כייזלבנ אי"ס.

זלםתנה[

עלכנש ינחםביאנה]זלםתנה.ל עבני	 
ינחיע.ם לךחיץלאיךיםינחינח[.

חננב	  כה לכייי'. 'נכיתי ]גדי ביאת יי
לחשיכחייי[

 לךםםקיה כאנל כהצינךלחשיי.	 

זנעייענאיל	 

כהםביךעדנףכיעיי עדנף	 

כםןכחיתנייקיתזלבנתיבן	 

 כהזםןםעאבכת ביא 	 

דף נד 

ביאיתזייית. ציעקלזעבי.תפנלת איך	 
ביא עליע 	 
אביד י בנת	 
תקיתחתנםת ביאיתבבנת םקדז.תקי 	 

לזכילזליהבזה '
ביא עליסזלנחנדכייבנהיםקיםית	 

זיעזיב הינסנהלנזיכל
כיבע צינאנהל ידית	 
ג'צינאנהזנםיי.ג'זנזל כינךב ה	 

דף נה 

ג'םקצינהנםנייזייתניזלכדה.ג'צינאנה	 
יחםנה.ג'םאינשעלנ ה קב" בעצםי

ל נםלךבצנבייאזםעםנדנהפייס.בצלכל	 
עלזהחאםתייקיכ

כנש חליםיתםתקננםנה	 
םכםינהעלחליהטיביעלחליהיע	 
 טבתחליה	 
אל חליםית ילאנהכחי פ 	 
םקיי חליה]כדהחילהם י יינלנבי[	 

דף נו 

םעז בבי דנכ	 
פתייןחליםית	 
פסיקנהזנזל זאנהיליםיפסיקנהלטיב 	 

דף נז 

פתייןחליםית	 
יאיסנן	  ג'זכנן ם ן. י י  ג'זכנן גיף

ג' דעת. םזנבנן ג' עי "ב. םענן ג' לגיף.
םיחנבנהדעת

י'	  לחיל . נפ  סנםן י' םזזנה. כחד ' 
םיפכנה.נ'םחשנינהלחילנ

ביא עליכננתע"ש.עלעקנית .עלבבל	 
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 „Á‡ „ˆÏ Â‰È˜ÏÒÏ  ÈÓ ÒÈ‡ÓÓ ‡Ï„  È„ÈÓ
 ‰ÈÓ˜ ‰‡Ò˜Ò˜ ˜ÁˆÈ  ‡Ó‚˙ ÍÈÏÂ
ÔÁÂÈ  È„ ‰ÈÓ˘Ó ÔÈ‡   ÈÒÂÈ È„

Ó‡˘ ÌÂ˘Ó1 ‰ÈÈÓ ÂÚ  Í˙Ï‰˙ ÈÙ ‡ÏÓÈ
Â‰Ó Í ‡ÏÂ ‰˙˘Â ÏÎ‡˘ ÈÓ  ‡„ÒÁ Ó
 ÌÂ˘ ÏÎ‡˘  ÈÓ Â‰Ï Ó‡ ÍÈÂ  ÂÊÁÈ˘
 ‡‰È˘  È„Î  Á‡ ÌÂ˘  ÏÎ‡ÈÂ ÂÊÁÈ Û„Â ÂÁÈÂ
 Ó‚  ÂÏÈÙ‡ ÍÎÏ‰ ‡È Ó‡ Û„Â  ÂÁÈ

‡È˙„ ÍÈÂ  ÂÊÁÈ Â˙„ÂÚÒ‡ ‰ÏÚÂ ÏË
ÂÈ˙ÂˆÓ  Â˘„˜ ˘‡ ÍÂ Â˙ÈÈÏÚ  ÓÂ‡
 ‡˜ÈÚÓ Ì˙‰ ‡È‰ ‡ÏÂ ‰ÏÈË‰  ÏÚ ÂÂˆÂ

‡Î‰  ÈÊÁ ‡Ï ‡‚ ÏÈ‡Â‰Â  ÈÊÁ ‡‚ ‡˜ÈÚÓ
 ÏÏ ‰ÙÈ ÒÂ‚ÙÒ‡  Ô  Â˙ :ÈÁ„È‡ ÈÁ„È‡Â
 ‰ÙÈ Â ÏÈ‚‰Â  ÌÈÚÓ ÈÏ ˘"ÎÂ ÌÈÈÚÏ ÂËÂ
ÂÙÂ‚ ÏÎÏ ‰˘˜  ÂÓÈ‰ Î˙˘Ó‰Â ÂÙÂ‚ ÏÎÏ
ÔÈ˜ÒÚ ‡ÓÁ„ ÏÏÎÓ ÏÏ ‰ÙÈ  È˙˜„Ó
 Ë"ÚÏÏ ‡È˙‰Â ÌÈÚÓ ÈÏ ÔÎ˘ ÏÎÂ È˙˜Â
Ô˘ÂÈÓ ‡È‰‰ ‡È˙ ÈÎ ‰˘˜ ˙"ÓÏ  ‰ÙÈ

Ô˙„Î‚ ‰˘˜ ÔÈÈ‰˘ ÌÚÂË È‡˘ ÔÈÈ ÌÂ˜
 ‡Â‰ ‰ÙÈ Ô˘ÂÈÓ ‡Ï‰Â ÂÏ  ÂÓ‡ ÌÈÚÓ  ÈÏ

˜˙˘Â  ÌÈÚÓ  ÈÏ[‚] ˙ÂÓÂ ˘„Á ÂÒ‡
 ÌÈ„ ‰˘˘  Ô  Â˙ :‰ÈÓ ÚÓ˘ Ô˘ÂÈÓ
 ‡Ï‡ Â˙Â‡ ÔÈ˙Â˘ ÔÈ‡ ÒÂ‚ÙÒ‡  ÂÓ‡
Â‰˙Â˘Â  ÔÈÓÈ  ÂÏ˜Ó ‡ÏÓÂ ÈÁ ‡Â‰˘Î
Â  ÔÈ˜ÈÒÙÓ  ÔÈ‡Â ÂÈÁ‡ ÔÈÁÈ˘Ó ÔÈ‡Â Ï‡Ó˘
 ̃ Â  ÂÏ  Â˙˘ ÈÓÏ ‡Ï‡ Â˙Â‡  ÔÈÈÊÁÓ  ÔÈ‡Â
 ‡È˙‰Â ÂÈÓ ‡Ï‡  Â˙Â‡ ÔÈÎÓÂÒ ÔÈ‡Â  ÂÈÁ‡
 ‡‰ ‡È˘˜ ‡Ï ˙Ù ‡Ï‡ Â˙Â‡ ÔÈÎÓÂÒ ÔÈ‡
 ‰ÙÈ Ë"ÚÏÏ ‡„Á È˙ ‡Î˘„ ‡‰ ‡ÓÁ„
 Ë"ÚÏÏ ‰ÙÈ ˙"ÓÏ Í„È‡  ‡È˙Â ‰˘˜ ˙"ÓÏ
 ‡Î˘„ ‡‰ ‡ÓÁ„ ‡‰ ‡È˘˜ ‡Ï ‰˘˜
 ̃  ‡Ï Í„È‡ ‡È˙Â ‰˜ÂÏ ÂÈÁ‡  ̃  ‡„Á È˙

 ̇ Ó‡„ ‡˙˘‰ È˘‡ "‡ ‡Î˘„ ‡‰ ‡ÓÁ„ ‡‰ ‡È˘˜ ‡Ï ‰˜ÂÏ ÂÈÁ‡
Ô Ï‡ÚÓ˘È "‡ :ÍÏÓ‰ ÈÙ ÂÏÈÙ‡  ÔÈ˜Ê ÂÈÓÈÓ ‰˜ÂÏ ÂÈÁ‡ ˜ ‡Ï

ÌÈÙ‰ ˘  Ï‡ÈÂÒ ÈÏ ÁÒ ÌÈ„ ‰˘Ï˘ Ú˘ÈÏ‡ ̇ ÈÁ˘ Í˜ÂÏÁ ÏÂË˙ Ï‡
˘Ï˙Â ˘Ó˘‰  „ÈÓ„ ÒÂÎ  ÈÊÁ˙ Ï‡Â  ÂÈ„È ÏË  ‡Ï˘  ÈÓÓ  ÍÈ„È ÏÂË˙ Ï‡Â

 Ï˘ ˙È‚Ï˙Ò‡ ‰Ï  ÈÓ‡Â ˙ÈÙÒÎ˙˘  ÈÙÓ ÍÏ  Â˙˘  ÈÓÏ ‡Ï‡ ÒÂ‚ÙÒ‡
 ÌÈ„Ó „Á‡ È„ÈÏ Ì„‡ ‡È È˙ÓÈ‡ ÌÈÓÂ‡Â Ì„‡Ï ÂÏ ÔÈÙˆÓ ‰ÏÁ  ÈÎ‡ÏÓ
 Í˜ÂÏÁ ÏÂË˙ Ï‡ ˙ÂÓ‰ Í‡ÏÓ ÈÏ ÁÒ ÌÈ„ ‰˘Ï˘ Ï"È Ó‡ „ÎÏÈÂ  ÂÏÏ‰

 ÂÈ„È ÏË ‡Ï˘  ÈÓÓ  ÍÈ„È ÏÂË˙ Ï‡Â ˘Ï˙Â ˘Ó˘‰ „ÈÓ ˙ÈÁ˘‰ Ï‡Â
Ô‰ÈÙÏ ‡Â „˜Ó  È‡˘ ÈÙÓ ˙Ó‰  ÔÓ ˙ÂÊÂÁ˘ ‰Ú˘ ÌÈ˘‰ ÈÙÏ „ÂÓÚ˙
 Ú‡ ‰È˙ÎÂ„Ó ÛÂ˘ÈÏ ‰È˙˜˙  È‡Ó Ú‚Ù È‡Â ÏÁÏ ˙Â˘  ÈÏ ˘ÈÂ È„È ÈÁÂ
 ‡ÎÈ‡  È‡Â ‰  ÏÈÊÈÏ ‡ÈÁ‡ ‡Î„ ‡ÎÈ‡  È‡Â ‰ÈÚÈÏ ‡‰ ‡ÎÈ‡ È‡ ˙ÂÓ‡

‡ÓÈÏÂ ‰ÈÙ‡ „‰ÈÏ ‡Ï È‡Â ‡ÂÁ‡  Â˜ÈÏ ‡„Â‚2 Í '‰ Ú‚È ÔË˘‰  Ï‡ '‰ Ó‡ÈÂ
 ‰˘Ú ‡˙ ‡˙È˙Ó ‰Ï  ÈÓ‡Â  Â‰‡ " ‡ ‡ÈÊ "‡ :‰ÈÈÓ ÈÙÏÁ„ „Ú ' Â‚Â
 ÛÂËÈÚÂ  ÂËÈÚ ‡ÏÓÂ  ÈÁ ‰ÙÈË˘Â  ‰Á„‰  ÔÂÚË ‰Î Ï˘ ÒÂÎ ÂÓ‡ ÌÈ„
˘ÈÂ  Â ÂÈÈÚ  Ô˙ÂÂ ÁÙË  Ú˜˜‰ ÔÓ Â‰È‚ÓÂ  ÔÈÓÈ  Â˙ÂÂ ÂÈ„È È˙˘ ÂÏËÂ

 ‚˘Ó Û‡ ÌÈÓÂ‡ ‰Ú‡ ‡Ï‡  ÂÏ ÔÈ‡ Â‡ ÔÁÂÈ '  Ó‡ Â˙È  È˘‡Ï ‰˙Ó  Â
„ÏÂ‰ÙÈË˘ ‰Á„‰ "‡  ıÂÁÓ ‰ÙÈË˘Â ÌÈÙÓ ‰Á„‰ ‡˙  ‡ÏÓÂ  ÈÁ

Ó‡˘ ÌÈˆÓ ÈÏ ‰ÏÁ ÂÏ ÔÈ˙Â ‡ÏÓ ÒÂÎ ÏÚ ÍÓ‰ ÏÎ  ÔÁÂÈ3 ‡ÏÓÂ
 ÌÈÓÏÂÚ È˘  ÏÁÂÂ ‰ÎÂÊ ÓÂ‡ ‡ÈÁ  ÈÒÂÈ ' ‰˘È ÌÂ„Â ÌÈ '‰ ˙Î
  ÌÈ„ÈÓÏ˙ Â‰ËÚÓ ‰„Â‰È  ÂËÈÚ ‡‰ ÌÏÂÚ‰Â ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰

ÈÏË  ‰ÈÏ ËÚÓ ‡„ÒÁ[„]ÔÁ ' Ó‡ÈÁÂÊ˙˘˘  Ó‡ ̇ ÎÂ
 ‰È˘È ÏÚ ‡„ÂÒ ÒÈÙ ÈÒ‡   È˙ÈÂ  ÛËÚÓ ‡ÙÙ  ÛÂËÈÚ ı‡‰Á ‡ÈÁ "‡  ÂÈ„È  È˙˘ ÂÏËÂ

‰‡˜ È‡Ó ‡ÙÙ 4ÔÁÂÈ ' Ó‡ ‡‡  ‡ÈÈÁ "‡ ÔÈÓÈÏ  Â˙ÂÂ '‰ ˙‡  ÂÎÂ ˘„˜ ÌÎÈ„È Â‡˘
Â‰Ï Ë˘ÙÈ‡ ‡ÏÂ  Â‰Ï ‡ÈÚÈ‡  ÌÈÂ˘‡Â ÏÈ‡Â‰  È˘‡  Ó‡  ÔÈÓÈÏ  ÚÈÈÒ˙˘ Â‰Ó Ï‡Ó˘  ÂÏ‡˘ ÌÈÂ˘‡

 Ô‡

 Ò"˘‰  ̇ ÂÒÓ

( (  
( (  

    
   

(    
     
     
     
      
     
     
     

   
      
     
    

( (  
    
   

( ( 
   ( 

  

 ËÙ˘Ó  ÔÈÚ
 ‰ÂˆÓ 

‡Ù‡  
   
    

 
Ù    

   
 

‚   
     

 
‚Ù„   

 
„Ù‰   

 
‰ÙÊ Â  

  
     

    
  

ÂÙÁ   
 ÌÏ˘‰ Â‡ ‰Â˙

.1   
 

Á ‡Ú ÌÈÏ‰˙
.2   

     
   

   
 ‚ ‰ÈÎÊ

.3  
    

  
‚Î ‚Ï ÌÈ„

.4   
  „Ï˜ ÌÈÏ‰˙ 


 Á"‰ ˙Â‰‚‰

()È"˘   
 Ì‰ÈÙÏ„ ‰Î‡


 Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚

'Ó‚.Í˜ÂÏÁ  ÏÂË˙  Ï‡
  

 ‡"‚‰  ̇ Â‰‚‰
[‡]È"˘  

   
[]Ì˘   

   
[‚]'Ó‚ 

 [„]Ì˘
      
    

  
È"˘ ÈÊÚÏ
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È"˘ ÛÒÂÓ
.ÒÂ‚ÙÒ‡ 
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.ÛÂ˘ÈÏ:ג לעיל (עי'

נשף) .‰Îד"ה Ï˘ ÒÂÎ
   שבת)
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ברכות) רש"י בשם צז: ב"ב ̇(תוס'

ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ
˜Èא. ÏÚ ˙ÏÈË„ ÏÈ˘Â

ÏÎ ÍÎ Â˜˙ ‡ÁÈÎ˘
.˙ÂÏÈË‰ 

ÏÈË‰,ב. Ì„Â˜ ÈÊÁ ‡Ï„
È˙Î‡„ ÂÂˆÂ ÓÈÓÏ ÈˆÓ ‡Ï„

.‡Â‰ ÈÎ   
.גÈÈÈÁ ‡˘ Ï‡

‡ˆÂÈÎÂ È˜ ÏÚ ÔÂ‚Î ‰ÏÈË
'Ù ÔÈÓ‡„Î ,ÍÏ ˙ÂÓ Â
‡ÓÏÚ ‚Â‰ [.Î] Â˙Ó˘ ÈÓ
ÏÚ ‰„Â‰È 'Î ÈÒ ‡˙Ï˙Î
ÍÏÂ ÏÏÙ˙‰Ï ÏÂÎÈ˘ È˜

.‰ÏÈË Ì„Â˜ „ÂÓÏÏÂ


Ï‡Á ÂÈ

ÔÈ˘˜‡ÂÒÈ‡Ó ‡Ï„ È„ÈÓÂ
ÔÈ˜ÏÒÈ ÔËÏÂÙ ÈÏ ‰ÓÏ ÈÓ
‰Ó‚˙ .ÍÈÏÂ „Á‡ „ˆÏ
˘ÂÈÙ ,‰‡Ò˜Ò˜ ˜ÁˆÈ '
Ó‡˘ ÌÂ˘Ó] .ÂÓ˘ ÍÎ
.[Í˙Ï‰˙ ÈÙ ‡ÏÓÈ

ÈÓÏ˘ÂÈÔÈÎÓ „ˆÈÎ„
Ô˙˘ È‰ Ó‡ ‡Â‰ 
ÍÈ ‡ÏÂ ÁÎ˘Â ÂÈÙ ÍÂ˙Ï
Ì‡Â ÔËÏÂÙ ÔÈ˜˘Ó ÂÈ‰ Ì‡
,ÔÈ„„ˆÏ Ô˜ÏÒÓ ÔÈÏÎÂ‡ ÂÈ‰
ÈÓÂ˜ Ó‡ ÈÓ  ˜ÁˆÈ '
ÔÁÂÈ ' Ì˘ ÔÂ  ÈÒ‡ '
È˙Î„ ÔËÏÂÙ ÔÈÏÎÂ‡ 'ÈÙ‡Â
Ô‰˘ÎÂ ,Í˙Ï‰˙ ÈÙ ‡ÏÓÈ
‡ÏÓ Ô‡Î ÔÈ‡ ÂÈÙ ÍÂ˙
ÈÎÈ‰ ÍÏ ‡È˘˜ È‡Â .‰Ï‰˙
‡ÎÈ‡ ,Ô˜ÏÒÓ Â‰ È˙
˘ÙÈ‡„ ‡ÎÈ‰ ÈˆÂ˙Ï
ÈÒÈ‡ÓÈÓ ‡Ï„ ÔÂ‚Î ,˘ÙÈ‡

‡Â„‰Â Â‰ÈËÏÙÓÏ ˘ÙÈ
Â‰Ï ËÏÙÓ Â‰ÈÏÎÈÓ
ÈÙ ‡ÏÓÈ È˙Î„ ,ÍÓÂ
˘ÙÈ‡ ‡Ï„ ‡ÎÈ‰ .Í˙Ï‰˙
ËÈÏÙ È‡Â ÒÈ‡ÓÈÓ„ ÔÂ‚Î
,Â‰ÈÏÎ‡ ÈˆÓ ‡Ï Â‰Ï
.ÍÓÂ „Á‡ „ˆÏ Â‰È˜ÏÒÓ
ÈÓ ‡„ÒÁ „ ‰ÈÈÓ ÂÚ
Â‰Ó Í ‡ÏÂ ‰˙˘Â ÏÎ‡˘
Â‰Ï Ó‡ .ÍÈÂ ÂÊÁÈ˘
Û„Â ÂÁÈÂ ÌÂ˘ ÏÎ‡˘ ÈÓ

ÂÊÁÈÂ ËÚÓÌÂ˘ ÏÎ‡ÈÂ
,Á‡ÈÎÈ‰ ÈÎÂ ,‡‰Ó˙‡

„ÚÈÓÏ ˘È‡Ï ÈÊÁ ‡Ï„
ÈÈÁÈÓ„ ÈÓ ÈÎ‰ ,ÈÎ‰
ÈÓ È‡ ,‰È˙Ú˘ ÈÈÂÏˆÏ
ÁÎ˘Â ÏÎ‡„ ‰Ó ÏÚ ÈÎÂÏ
Î„ÈÓ„ ˙Ú˘ ,ÍÈ ‡ÏÂ
,'‰Ó˙‡ ÈÎÂÏ ÈÈÁ˙ ‡Ï
Ô˙„ ‡ÓÚË ÈÁÂÂ‡Ï ‡ÎÈ‡Â
'ÂÎÂ ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ ‡Â˜‰
‡Â˜‰ Ì„‡Î „ÈÒÙ‰ ‡Ï]

.[‰Â˙ÍÎÏ‰ ‡È Ó‡
.ÍÓ Â˙„ÂÚÒ Ó‚ 'ÈÙ‡
‰Ï ‡ÈÓ‡ ‡Ó ‡È Ó‡Â
‰ÏÚÂ ÏË ‡È˙„] 'ÂÎÂ
Â˘„˜ ˘‡ Â˙ÈÈÏÚ ÓÂ‡
ÏÚ ÂÂˆÂ ÂÈ˙ÂÂˆÓ
˙ÈÏ„ ‡˜ÈÒ‡Â .[‰ÏÈË‰
È‚ Ì˙‰„ ,ÈÎ‰ ‡˙ÎÏÈ‰
‡Ï Â˙„ ÎÊ 'ÈÙ‡ ‰ÏÈË
'ÂÎÂ ‡Î‰ Ï‡ ,ÏÂËÏ ÈÊÁ
ÏÈ‡Â‰Â ÈÊÁ ‡‚ ‡˜ÈÚÓ]

.[ÈÁ„È‡ ÈÁ„È‡ÂÏË„ ‡‰
ÍÂ Â˙ÈÈÏÚ ÓÂ‡ ‰ÏÚÂ

.‰ÏÈË‰ ÏÚ Â"˜‡ÂÈÈ‰
È˙Î‡„ ‚ ˙ÏÈË ‡˜Â„
‡˘ Ï‡ ,ÈÊÁ ‡Ï ‡‚
ÂÚ Ô‰ÈÏÚ ÍÓ ˙ÂÏÈË

.Ô˙ÈÈ˘ÚÏ‡ÈÂÒ ÈÏ ÁÒ ÌÈ„ ‰˘Ï˘ Ú˘ÈÏ‡ Ô Ï‡ÚÓ˘È "‡,ÌÈÙ‰ ˘˘Ó˙˘ÓÂ ‰È‰ ÏÂ„‚ Ô‰Î Ú˘ÈÏ‡ Ô Ï‡ÚÓ˘È '„
.˙˘‰ ÈÎ‡ÏÓ ÌÚ „Ó ‰È‰Â Ï‡È‚ ÂÏ ÒÓ˘ ‡Â Ì˘ ˙ÎÔÂÚË ,‰Î Ï˘ ÒÂÎ ÂÓ‡ ÌÈ„ ‰˘Ú ‡˙ ‡˙È˙Ó

.‡ÏÓÂ ÈÁ ‰ÙÈË˘Â ‰Á„‰‰ÏÁ ÂÏ ÔÈ˙Â ‡ÏÓ ÒÂÎ ÏÚ ÍÓ‰ ÏÎ ÔÁÂÈ ' Ó‡Â .'ÏÂÎÂ ÌÈÓÎÁ ÔÈ„ÂÓ Â‰ÊÂ ÌÈÓ ‡Ï ÈÊÁ ‡Ï„ ÌÂ˘Ó ÌÈÓ Â ÔÈ‡ ÔÙ‚‰ ˙ÎÏ ÈËÓ „ÎÂ .˜ÊÁ ÔÈÈ‰˘ ‡Ú‡„ ‡Á˘ ‡ÎÈ‡ ‚ÂÊÓ ÂÈ‡˘„ ÌÂ˘Ó ı‡‰ ÏÚ „Ú ÒÂÎ ÈÁ ‰È‰È˘ ÍÈˆ ,'ÈÙ
.‡‰ ÌÏÂÚ‰Â ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ ÏÁÂÂ ‰ÎÂÊ˘ ‡Ï‡ „ÂÚ ‡ÏÂ ‰˘È ÌÂ„Â ÌÈ '‰ ˙Î ‡ÏÓ Ó‡˘ ÌÈˆÓ ‡Ï.ÈÏË ËÚÓ ‡„ÒÁ  ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÂËÈÚ˙ÂÒÂÎ‰ ÂÏ‡Ó „Á‡Ó ÛÈÒÂÓ ı‡‰ ˙Î ÍÓ‰ Ó‡˘ÎÂ ,˙ÂÒÂÎ ÂÏ‡Ó˘Ï ˘ÂÈÏÂ ÍÓ‰ ÔÈÓÈÏ ˘ÂÈÏ Ô˙Â ‰È‰ ,'ÈÙ

.ÌÈÓ ‡Â‰ ‚ÂÊÓ ÔÈ˙Â˘˘ ÔÈÈ ÏÎ ÂÈ˘ÎÚ[Â] .ÍÓ‰ „È˘ ÒÂÎÛÂËÈÚ.‰È˘È‡ ‰È„ÂÒ ÒÈÙ Â‡ ÛËÚÓ„.ÂÈÓÈ ÂÊÁÂ‡Â ÂÈ„È È˙˘ ÂÏ˜Ó.ÂÏ‡Ó˘ ÚÈÈÒÏ ÂÏÈÙ‡ ÚÓ ÔÁÂÈ ÈÂ


ÔÂ‡‚ ÌÈÒÈ 

Ë"ÚÏÏÔÓÈÒ .Ú ˙"ÓÏ ‰ÙÈ
˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÎÏ‰Â .‡Â‰
‰ÙÈ ÏÂÁËÏ ÔÈÚÏ ÏÏ ˘ÙÓ
:Ú ˙ÂÈÂ˙Á˙Ï ÌÈÚÓÏ ˘‡Ï

‰˘ÚÒÂÎ ÂÓ‡ ÌÈ„
'Ó‚ ÔÈ˜Ù .'ÂÎ ‰Î Ï˘
' Ó‡ ÈÓ‡ ‡ÚÓ È„
ÒÂÎ ÂÓ‡ ÌÈ„ '‚ ‡Á‡
‡ÏÓÂ Á„ÂÓÂ ÂËÚ ‰Î Ï˘

„Á‡ ˜ÂÒÙ Ô˙˘Ï˘Â דברים)

ÏÓÂ‡לג) ÔÂˆ Ú˘ ÈÏ˙Ù
‡ÏÓÂ Á„ÂÓ ÔÂˆ ÂËÚ Ú˘

:"‰ÂÚ‰Â ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ ˘ÈÏ ‰ÎÂÊ ‰˙‡ ‰˘È ÌÂ„Â ÌÈ ÔÓ˙ Â˙Î ‰Ó ÔÎ Ì˙È˘Ú Ì‡ ‡ÈÈÁ ' Ó‡ ÂÚÓ˘ÓÎ
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ÂÏÎ‡˘ ‰˘Ï˘ ÍÏÚ  Ô„‰

‡‡ÓÂÁÏ  „Ú  Ô‡ ÁÙË Ú˜˜‰ ÔÓ Â‰È‚ÓÂ
‰‡˜  È‡Ó ‡ÈÁ ' ‡Á‡  "‡1 ̇ ÂÚÂ˘È ÒÂÎ

˘‡‡˜‡ '‰ Ì˘Â ‡‚ÈÎÈ‰  ÈÎ  Â ÂÈÈÚ Ô˙ÂÂ
 ‰ÈÈÓ  ‰È˙Ú„  ÁÒÈ  ‡Ï„„Â˙È È˘‡Ï  Â‚˘ÓÂ

 ‡ÏÂÚ  Â‰˙È„ Í˙˙„  ÈÎÈ‰ ÈÎ  ‰˙Ó
 ̇ Î  ÍÈ ‡˙ÙÈ ÍÈÎ ÔÓÁ  ÈÏ ÚÏ˜‡
 Ï"‡ ÔÓÁ Ï ‡˙Î„ ‡ÒÎ ‰ÈÏ  ‰È ‡ÂÊÓ
 ‡˙ÏÈÏ ‡˙Î„ ‡ÒÎ Ó  „˘ÈÏ ÔÓÁ 
 ‰˘‡  Ï˘ ‰Ë  ÈÙ  ÔÈ‡  ÔÁÂÈ "‡ ÈÎ‰ Ï"‡
 Ó‡˘ ˘È‡ Ï˘ ÂË  ÈÙÓ ‡Ï‡ Í˙Ó

2ÈÙ ‡Ï‡ Ó‡ ‡Ï  ‰Ë ÈÙ  ÍË ÈÙ ÍÂ
ÔÈ‡˘  ÔÈÓ ÓÂ‡ Ô˙ ' ÈÎ‰  ÈÓ ‡È˙  ÍË
ÂË  ÈÙÓ ‡Ï‡ Í˙Ó ‰˘‡ Ï˘ ‰Ë ÈÙ
 ‰Ë  ÈÙ ÍË ÈÙ ÍÂ Ó‡˘ ˘È‡ Ï˘
 ‡˙ÏÈ ‰ÚÓ˘ ÈÎ‰„‡ ÍË  ÈÙ ‡Ï‡  Ó‡ ‡Ï
ÔÓÁ   Ï"‡ ‡ÓÁ„  È„ ‰‡Ó ' „ ‡˙Â ‡ÓÁ ÈÏ ‰˙ÏÚÂ ‡‰ÈÊ ‰Ó˜
 ‰ÁÏ˘ ‡È‰ ‡˙Î„ ‡‚ È‡‰ ÏÎ  ‰Ï ÁÏ˘ ‡ÈÁ‡ ‡ÒÎ Ó  ‰Ï „˘

ÈÒ‡ "‡  ÈÓÏÎ  ÈËÂËÓÒÓÂ  ÈÏÈÓ ÈÂ„‰ÓÓ ‰ÈÏ‰ Ï˘ ÒÂÎ ÏÚ ÔÈÁÈÒÓ ÔÈ‡
 ̇ ÂÚÂÙ Ï˘ ÒÂÎ È‡Ó ˙ÂÚÂÙ Ï˘ ÒÂÎ ÏÚ  ÔÈÎÓ ÔÈ‡  ÈÒ‡  Ó‡Â ‰Î
 Ó‡˘ ÌÂ˘Ó  ÍÈ ‡Ï ÌÈÏÙÎ ‰˙Â˘‰ ‰" ˙ È˘ ÒÂÎ ˜ÁˆÈ   ÔÓÁ  "‡

3 ‡˙È˙Ó ‰Ï  ÈÓ‡Â  Â‰‡ "‡  Ô˜˙Ó ‡Ï È‡‰Â Ï‡˘È ÍÈ‰Ï‡ ˙‡˜Ï  ÔÂÎ‰
 ‡Â‰˘ÎÂ ˘ÂÈÓ ÍÓ „ÓÂÚÓ ÏÎÂ‡ ‡Â‰˘ÎÂ „ÓÂÚÓ ÍÓ ÍÏ‰ÓÂ ÏÎÂ‡‰  ‡˙

ÍÓÂ  ˘ÂÈ ÏÎÂ‡Â ÒÈÓÂ:ÍÓÂ ˘ÂÈ Â‰ÏÂÎ ‡˙ÎÏ‰Â
 ÂÏÎ‡˘ ‰˘Ï˘ ÍÏÚ Ô„‰

ÂÏ‡ ÍÓ ÌÈÓÂ‡  ̆ " ‰„ÂÚÒ ÏÏ‰ ˙È ÔÈÂ  È‡Ó˘ ˙È  ÔÈ˘ ÌÈ„
ÌÈÓÂ‡ ‰"Â  ÔÈÈ‰  ÏÚ ÍÓ Î"Á‡Â ÌÂÈ‰  ÏÚÊ ÍÎ Á‡Â ÔÈÈ‰ ÏÚ  ÍÓ

 ÌÈÓÂ‡  ‰"Â ÒÂÎ‰ ˙‡  ÔÈ‚ÊÂÓ Î"Á‡Â ÌÈ„ÈÏ ÔÈÏËÂ ÌÈÓÂ‡ ˘"  ÌÂÈ‰ ÏÚ ÍÓ
Á ‰ÁÈÓÂ ‰ÙÓ  ÂÈ„È Á˜Ó ÌÈÓÂ‡  ̆ " ÌÈ„ÈÏ ÔÈÏËÂ Î"Á‡Â ÒÂÎ‰ ˙‡  ÔÈ‚ÊÂÓ

 Î"Á‡Â ˙È‰ ˙‡ ÔÈ„ÎÓ ÌÈÓÂ‡ ˘" ˙ÒÎ‰ ÏÚ ÌÈÓÂ‡ ‰"Â ÔÁÏ˘‰ ÏÚ
˙È‰ ˙‡ ÔÈ„ÎÓ Î"Á‡Â ÌÈ„ÈÏ  ÔÈÏËÂ  ÌÈÓÂ‡ ‰"Â ÌÈ„ÈÏ  ÔÈÏËÂ˘"

 ‰Ï„‰Â ÔÂÊÓ ÌÈÓ˘Â  ÌÈÓÂ‡ ‰"Â ‰Ï„‰Â ÌÈÓ˘ ÔÂÊÓÂ   ÌÈÓÂ‡
ÌÈÓÂ‡ ‰"Â  ̆ ‡‰  Â‡Ó ‡˘ ÌÈÓÂ‡ ˘"Ë˘‡‰ ÈÂ‡Ó ‡ÂÈÔÈ‡

 ÌÈÓ˘‰  ÏÚ ‡ÏÂ  ‰ ÏÚ ‡ÏÂ Ì"ÂÎÚ Ï˘ ÌÈÓ˘‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰ ÏÚ ‡Ï ÔÈÎÓ
 ‰  ÏÚ  ÔÈÎÓ  ÔÈ‡Â Ê" Ú Ï˘ ÌÈÓ˘‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ˙Ó Ï˘
ÂÓÂ˜ÓÏ  ÂÊÁÈ ÌÈÓÂ‡ ˘"  ÍÈ ‡ÏÂ ÁÎ˘Â ÏÎ‡˘  ÈÓ  ÂÂ‡Ï  Â˙Â‡È˘ „Ú

ÍÓ È˙Ó  „ÚÂ ÎÊ˘ ÌÂ˜Ó  ÍÈ ÌÈÓÂ‡ ‰"Â ÍÈÂÎ ÏÎÚ˙È˘ È„Î „Ú
 ÂÈÚÓ˘  ÔÂÊÓ‰ ̇ È ÒÂÎ  Â˙Â‡ ‡Ï‡ Ì˘ ÔÈ‡ Ì‡ ÔÂÊÓ‰  Á‡ ÔÈÈ Ô‰Ï  ‡

 ÌÈÓÂ‡  ÏÏ‰ ˙ÈÂ  ÔÂÊÓ‰ ÏÚ  ÍÓ  Î"Á‡Â ÔÈÈ‰ ÏÚ ÍÓ ÌÈÓÂ‡ È‡Ó˘
Ï ÔÈÈ‰ ÏÚ ÍÓ  Î"Á‡Â ÔÂÊÓ‰ ÏÚ ÍÓÓ ÍÓ‰ Ï‡˘È Á‡  ÔÓ‡  ÔÈÂÚÂ

:‰ÏÂÎ ‰Î‰ ÏÎ ÚÓ˘È˘ „Ú ÍÓ‰  È˙ÂÎ Á‡ ÔÓ‡ ÔÈÂÚ ÔÈ‡Â'Ó‚Â˙
˘" ‰„ÂÚÒ  ‰"Â ˘"  ÔÈ˘ ÌÈ„ Ô Î"Á‡Â ÌÂÈ‰ ÏÚ ÍÓ ÌÈÓÂ‡

 ‡ ‡Ï ÔÈÈ ÔÈÈ„ÚÂ ÌÂÈ‰ ˘„˜ ÎÂ ‡È˘ ÔÈÈÏ ÌÂ‚ ÌÂÈ‰˘ ÔÈÈ‰  ÏÚ  ÍÓ
 ‰˘Â„˜Ï ÌÂ‚ ÔÈÈ‰˘ ÌÂÈ‰  ÏÚ ÍÓ Î"Á‡Â ÔÈÈ‰ ÏÚ  ÍÓ ÌÈÓÂ‡ ‰" Â

Ó‡˙˘ È„˙ ‰È„˙ ‰È‡ ÌÂÈ‰ ˙ÎÂ ‰È„˙ ÔÈÈ‰ ˙Î Á‡ „
È˙˙  Ì˙‰ ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ ‡"„ È‡Ó ‰" È„Î ‰ÎÏ‰Â Ì„Â˜ È„˙ È„˙  ÂÈ‡˘Â
 ‰È„˙  ‰È‡  ÌÂÈ‰ ˙ÎÂ ‰È„˙  ÔÈÈ‰ ˙Î  Â‰È  È˙˙ "‰ ‡„Á ‡Î‰Â
 ‡˜Ù  ‡‰„ ‡ËÈ˘Ù ‰" È„Î ‰ÎÏ‰Â Ì„Â˜ È„˙ È„˙  ÂÈ‡˘Â È„˙
 ÏÂ˜ ˙  Á‡Ï ‡ÓÈ‡ ˙ÈÚÈ‡Â  ÏÂ˜ ˙ Ì„Â˜ ‡ÓÈ‡ ˙ÈÚÈ‡ ÏÂ˜ ˙

 ÈÂ
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 ÌÏ˘‰ Â‡ ‰Â˙

.1  
  

‚È ÊË˜ ÌÈÏ‰˙
.2  

   
  
  
  
  

  
‚È Ê ÌÈ„

.3   
   
   

 
È „ ÒÂÓÚ

 Á"‰ ˙Â‰‚‰
() È" ̆    

ÏÚÓ()‰"„
ÍÈ‰Ï‡

 Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚
'Ó‚.Â˙È È˘‡Ï  Â‚˘ÓÂ

    


È"˘ ÛÒÂÓ
Ï˘ ÒÂÎ ÏÚ ÔÈÁÈÒÓ ÔÈ‡

.‰Î  
   

    רש"י)

תוס') ועי' ברי"ף,
 ÂÏÎ‡˘ ‰˘Ï˘ ÍÏÚ Ô„‰

.ÌÂÈ‰ ÏÚ ÍÓ
   
    

נו.) ‰.ÔÈÈ(סוכה ÏÚ ÍÓ
    

קיד.) .ÔÈÈ(פסחים Ì‰Ï ‡
    לקמן)

‰.ÔÂÊÓנב.) Á‡
    
    

(שם)ÌÂ‚ ÌÂÈ‰˘
.‡È˘ ÔÈÈÏ  

    
 (.נו „‰‡(סוכה

.ÏÂ˜ ˙ ‡˜Ù
    
   

מד.) וחולין יד. ̇(יבמות
ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ

Î‰.א. ÔÈ‡ˆÂÈ˘ ÔÂÈÎ
 


Ï‡Á ÂÈ

.ÁÙË Ú˜˜‰ ÔÓ Â‰È‚ÓÂ
Ï‡˘È ı‡ „ÂÓÏ˙ 'ÈÙ
ÔÁÏ˘‰ ÔÓ Â‰È‚‰Ï ÍÈˆ

.ÁÙË.Â ÂÈÈÚ Ô˙ÂÂ‡Ï˘
.ÂÓÓ Â˙Ú„ ÁÈÒÈ‡ÏÂÎ

.‡È‰ ‡˙Î„ ‡‚'ÈÙ
„Ú ‡ÒÎ„ ‡Â„‰Ó ‡Â‰‰
Á‡ ÔÈÂÒÓ‰ ÏÎ ÔÈ˙Â˘˘
˙Â˜Ï ÌÚ‰ ÔÈÏÈ‚Â ‰Î‰
.‰Î ÒÂÎ [ÏÚ] (ÏÎ) ÂÊÁÓ
ËÚÓ„ ÈÏË ÓÂ‡˘ ÈÓ ˘ÈÂ
.‡˙Î„ ‡‚ ÔÈ‡˜ Ô‰
ÈÏÈÓ ÈÂ„‰ÓÓ ‰ÈÏ ‰ÁÏ˘

.ÈÓÏ˜ ÈËÂËÓÒÓÂ'ÈÙ
ÂÎÓÏ ÔÈÈÊÁÓ‰ ÔÈÏÎÂ
ÔÂÂ ,Ì„‡ È ÈÁ˙Ù
ÌÈ˘Ï ÂÎÓÏ ÔÈÈÂ˘Ú
‡Ï ,ÔÈËÈ˘Î˙ ÈÈÓ Ô‰ÈÁ˙Ù
ÌÈ„ ‡Ï‡ Ô‰ ‡ˆÓ˙
È‡ÏÓÂ .ÌÈÏ˘Ó ÔÈÚÎ ‰‰
‡Ï ÔÈËÂËÓÒ Ô‰˘ ÌÈ„‚
‰Ê ÍÎ ,ÌÈÎ ‡Ï‡ ‡ˆÓ˙
ÂÓÎ ,‡Â‰ ÌÈ„ ÏÚ ,‡ÏÂÚ

.ÌÈÏÎÂ‰ÔÈ‡ ÈÒ‡  Ó‡
.‰Î Ï˘ ÒÂÎ ÏÚ ÔÈÁÈÒÓ
˙Ï‡Ï ‰ÈÏ ÏÈ˜˘ ÈÎ 'ÈÙ

.ÍÓ ̆ "ÙÏ Ê"Ù ˜ÈÏÒ
:' È˙ÓÔÈ˘ ÌÈ„ ÂÏ‡

ÏÏ‰ ˙ÈÂ È‡Ó˘ ˙È
ÌÈÓÂ‡ ˘" ‰„ÂÚÒ
Î"Á‡Â ÌÂÈ‰ ÏÚ ÍÓ
‰"Â ÔÈÈ‰ ÏÚ ÍÓ
ÔÈÈ‰ ÏÚ ÍÓ ÌÈÓÂ‡

.ÌÂÈ‰ ÏÚ ÍÓ Î"Á‡Â'ÈÙ
ÔÈÈ‰ ÏÚ ,˘Â„È˜ ÌÂÈ‰ ÏÚ

.ÔÙ‚‰ ÈÙ ‡Â' È˙Ó˙È
ÔÈÏËÂ ÌÈÓÂ‡ È‡Ó˘
˙‡ ÔÈ‚ÊÂÓ Î"Á‡Â ÌÈ„ÈÏ
ÌÈÓÂ‡ ÏÏ‰ ˙ÈÂ ÒÂÎ‰
Î"Á‡Â ÒÂÎ‰ ˙‡ ÌÈ‚ÊÂÓ

.ÌÈ„ÈÏ ÔÈÏËÂ˙È Ô Â˙
ÌÈ„ÈÏ ÔÈÏËÂ ÌÈÓÂ‡ È‡Ó˘
,ÒÂÎ‰ ˙‡ ÔÈ‚ÊÂÓ Î"Á‡Â
˙‡ ÔÈ‚ÊÂÓ ÓÂ‡ ‰˙‡ Ì‡˘
‡Ó˘ ÔÈ˘ÈÁ ,‰ÏÁ˙ ÒÂÎ‰
ÈÂÁ‡˘ ÔÈ˜˘Ó Â‡ÓËÈ
ÂÊÁÈÂ ÌÈ„È‰ ˙ÓÁÓ ÒÂÎ‰
ÒÂÎ‰ ˙‡ Â‡ÓËÈÂ ÔÈ˜˘Ó‰
.‡ÓË ÒÂÎ ‰˙Â˘ ‡ˆÓÂ
˙‡ ÔÈ‚ÊÂÓ ÌÈÓÂ‡ ÏÏ‰ ˙È
,ÌÈ„ÈÏ ÔÈÏËÂ Î"Á‡Â ÒÂÎ‰
‡ÓË˘ ÈÏÎ ÈÒ ÏÏ‰ ˙È
˙ÂÓ ÔÈ˜˘Ó ÂÈÂÁ‡
ÔÈÚ„Î Â ˘Ó˙˘‰Ï

‡ÓËÈÂ ,ÔÈ‡ÓË Ô‰˘ ÒÂÎ‰ ÈÂÁ‡Ó ÔÈ˜˘Ó‰ Â˙Â‡ ‡ÓËÈ Â„È ÒÂÎ‰ Ú‚È ˘‡ÎÂ ,ÔÈÁÈÙËÓ ÂÈ„È ÔÈ˜˘Ó‰ ÂÈ‰È ‰ÏÁ˙ ÂÈ„È ÏÂËÈ Ì‡„ ÔÈ˘ÈÁ Â ˘Ó˙˘‰Ï ˙ÂÓ„ ÔÂÈÎÂ ,ÈÁÈÎ˘ ‡Ï(Ó) ,˙ÂˆÂˆÈ ÌÂ˘Ó È‡Ó˘ ˙È ÂÊ‚„ ‡‰Â .ÔÓ˜Ï ÓÈÓÏ
ÔÈÊÂ‚ Ì˙‡˘ ‰Ê È‡Ó˘ ˙ÈÏ ÏÏ‰ ˙È ÂÓ‡ .Ì„‡ ‡ÓËÓ ÈÏÎ ÔÈ‡„ ÌÂ˘Ó ,ÔÈ˜˘Ó ‡Ï ÂÏÈÙ‡ ÒÂÎ ÒÙÂ˙‰ ˘È‡‰ ÔÈ‡ÓËÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡ÓË Ô‰˘ ÒÂÎ‰ ÈÂÁ‡ ‰Ó ÈÙÓÂ .˙Â‡ÂÒÓ ÌÈ„È ÏÎÂ‡ ‰Ê Ì„‡ ‡ˆÓÂ ,ÌÈ„È‰ [˙]'‡ (Ì˙‰) ÔÈ˜˘Ó‰
('ÓÂ‡Â) ÌÈ„ÈÏ ÔÈÏËÂ Î"Á‡Â ÔÈ˙Â˘Â ÔÈÎÓÂ ÒÂÎ‰ ÔÈ‚ÊÂÓ ÍÎÏÈ‰ ,‰Î ‰ÏÈËÏ ÛÎÈ˙ ÔÈÚ ‡‰ Â˙Â .ÈÁÈÎ˘ ‡Ï ˙ÂˆÂˆÈ ,Â‡ÓËÈÂ ÂÈÂÁ‡Ï ÂÏÙÈÂ ÒÂÎ‰ ÍÂ˙Ó ˙ÂˆÂˆÈ ÂÊ˙È ‡Ó˘ ÌÂ˘Ó ÔÈ‡ÓË „Ï ÂÈÂÁ‡˘ Â‰Ë ÈÏÎ ˘Ó˙˘‰Ï

.ÏÏ‰ [˙ÈÎ] ('Î) ‰ÎÏ‰Â .„ÈÓ [ÔÈÏÎÂ‡Â].'ÂÎÂ ‰Ï„‰Â ÌÈÓ˘ ÔÂÊÓÂ  ÌÈÓÂ‡ È‡Ó˘ ˙È˙ÒÈÎÂ ˙˘ È‡ˆÂÓ ÂÈÈ‰„ ,È„„‰ È„‰ ‰Ï„‰Â ‡˘Â„È˜ ÈÓ È‡ ,‡˙ÙÈ‡ ˘„˜Ó ‡ÓÂÈ ˘Â„È˜ ‡ÎÈ‡„ ‡ÎÈ‰ ÏÎ ÔÂ‡‚ È‡„Â‰È  Ó ˜ÒÙ
,‡˙ÙÈ‡ ˘„˜Ó ‡ÓÁ ‰ÈÏ ˙ÈÏÂ È˘ Ë"ÂÈ Â‡ ,ÔÂ˘‡ Ë"ÂÈÈ‡ ˘Â„È˜˘ ÈÙÓ ,‰Ï„‰Ï ˘Â„È˜ ‰ÓÂ„ ÔÈ‡˘ ,˙Ù‰ ÏÚ ÔÈÏÈ„Ó ÔÈ‡ ‰˘‰ ˙ÂÓÈ ‡˘˘ ‡ÓÚË ‰ Ó‡ ÔÂ‡‚ ÁÓˆ  ÓÂ .‡˙ÙÈ‡ ÔÈÏÈ„Ó ‡Ï ‡˙„È‚ ‰Ï„‰ Ï‡

ÏÈ„Ó ‡Ï .ÏÈÎ‡ ‡Ï ÈÚ È‡Â ÏÈÎ‡ ÈÚ È‡„ ,ÚÂ˜ ÔÁÏÂ˘ ÂÈ‡ ˘"ˆÂÓ Ï‡ .˙Ù‰ ÏÚ È˘„˜Ó ,„ÂÚÒÏ ‡Ï˘ ‡"‡Â ,Ë"ÂÈ ÈÏÈÏÂ ˙˘ ÈÏÈÏ ‰ÚÂ˜ ‰„ÂÚÒÂ ÚÂ˜ ÔÁÏ˘˘ ÔÂÈÎÂ .‰„ÂÚÒ ÌÂ˜Ó ‡Ï‡ ˘Â„È˜ ÔÈ‡ ÔÈÓ‡„ ,„ÂÚÒÏ ‡Ï˘ ˘Ù‡
.‡˙ÙÈ‡ ÔÈÏÈ„Ó ÔÈ‡ ‡˙ÎÏÈ‰[Â] ‡˙ÙÈ‡


ÔÂ‡‚ ÌÈÒÈ 

 È„˙È„˙ ÂÈ‡˘Â
.Ì„Â˜ È„˙
È"Ù ÌÈÁÊ ˙˘Ó Â˜ÈÚ

פט) ‰ÂÈÂ˙(דף ˙˘ÓÂ
ÔÂÁ‡ ˜Ù(יב ÏÎ(דף

Ì„Â˜ ‡Â‰ ÂÈÁÓ È„˙‰
‡Ó‚ ÔÈÓ‡Â ÂÈÁ ˙‡
ÈÈ‡ Ó‡ ÈÏÈÓ È‰ ‡Ó

‡˜ Ó‡„(כח (במדבר

˘‡ ˜Â‰ ˙ÏÂÚ „ÏÓ
È˙Î È„ÎÓ „ÈÓ˙‰ ˙ÏÂÚÏ
„ÈÓ˙‰ ˙ÏÂÚ ˜Â‰ ˙ÏÂÚ
‡ÓÁ Ó‡˜ È‡Ó ÈÏ ‰ÓÏ
:‡˘È ÌÈ„˜ È„˙„ È‡‰
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ברכות דף נא יום ראשון כ"ח שבט תש"פ 

הגמרא ביארה שמי שאכל בלא ברכה, אם הוא מאכל שנמאס כשמוציאו מהפה, לא 
יוציאו מפיו, אלא יברך כשהמאכל בפיו. אבל אם המאכל לא נמאס כשמוציאים אותו 

מהפה, צריך להוציאו ולברך.

ואי אפשר לברך  שאלה: אם התחיל לאכול בלא ברכה, מדוע צריך להוציא את האוכל מהפה 
כשהמאכל בפיו

שואלת הגמרא: במידי דלא ממאיס נמי ]בדבר שלא נמאס גם כן[ למה צריך להוציא 
ויברך  אחר  לצד  המאכל  את  ]שיסלק  וליברך  אחד  לצד  לסלקינהו  מהפה,  האוכל  את 

כאשר המאכל בפיו[?

תשובה: מהפסוק 'ימלא פי תהילתך' לומדים שהפה צריך להיות 'מלא' מהברכה ושלא יהיו בו 
מאכלים

עונה הגמרא: תרגמא רב יצחק קסקסאה, קמיה דרבי יוסי בר אבין, משמיה דרבי יוחנן: 
משום שנאמר 'ימלא פי תהלתך'.

· · ·

ספק: אכל בלא ברכה, האם יברך לאחר האכילה

בעו מיניה מרב חסדא: מי שאכל ושתה, ולא ברך ]ברכה ראשונה[, מהו שיחזור ויברך 
ברכה ראשונה לאחר שגמר לאכול?

דעה א: לא יברך לאחר האכילה

אמר להו רב חסדא: מי שאכל שום, וריחו נודף, יחזור ויאכל שום אחר, כדי שיהא ריחו 
נודף ]ויסריח יותר[, וכן כאן משום שאכל בלא ברכה, יוסיף על סרחונו, ויעשה ברכה 

לבטלה.

דעה ב: יברך גם לאחר האכילה

המשך  על  לברך  ]וצריך[  יכול  עדיין  האכילה,  באמצע  נזכר  כיון שאם  רבינא:  אמר 
אכילתו, הלכך אפילו גמר סעודתו, יחזור ויברך.

]ראייתו של רבינא:[ דתניא, טבל ועלה, אומר בעלייתו: 'ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו 
על הטבילה', וכשם שבטבילה אפשר לברך לאחריה, כך גם באכילה, יכול להשלים את 

הברכה שלא בירך לפני האכילה, ולברכה לאחר האכילה.

דחיית דברי רבינא: אם גמר סעודתו לא יברך

]הגמרא דוחה את הראיה מטבילה:[ ולא היא ]אין זה ראיה[. התם ]שם, בטבילה[ מעיקרא 
גברא לא חזי ]בתחילה, לפני הטבילה האדם לא היה ראוי לברך, מפני שרוב טבילות 
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הם משום טומאת קרי, ובעל קרי אסור לו לברך, ומי שמתחילה לא היה ראוי לברך, 
אין זה נקרא שהוא 'נדחה', שהרי מעולם לא היה ראוי, ולכן הוא יכול לברך אחר כך.

אבל הכא ]כאן לגבי ברכה על האוכל[, מעיקרא גברא חזי ]כיון שבתחילה האדם היה 
ראוי לברך, והוא 'נדחה' מברכה שהרי גמר לאכול[, והואיל ואידחי אידחי ]וכיון שהוא 

היה ראוי בתחילה, ו'נדחה', כיון ש'נדחה', 'נדחה', ושוב אינו יכול לברך אחר כך[.

· · ·
משקה הנקרא ‘אספרגוס’ מעלותיו וחסרונותיו

תנו רבנן, אספרגוס ]כוס משקה מכרוב ויין, או מכרוב ושכר, שהיו שותים בכל בקר 
'על קיבה ריקה' לרפואה[, יפה ללב, וטוב לעינים, וכל שכן לבני מעים.

והרגיל בו, יפה לכל גופו.

והמשתכר הימנו ]באספרגוס העשוי מיין[, קשה לכל גופו.

שאספרגוס  ובברייתא אחרת מבואר  למעיים,  טוב  יין  שאספרגוס של  בברייתא משמע  שאלה: 
של יין קשה למעיים

מדייקת הגמרא: מדקתני יפה ללב, מכלל דבחמרא עסקינן ]הרי זו ראיה, שאנו עוסקים 
באספרגוס של יין, שהוא טוב ללב[, וקתני, וכל שכן לבני מעים ]שהאספרגוס טוב למעיים[.

ועל כך קשה: והתניא ]והרי שנינו בברייתא לגבי אספרגוס של יין[, ללע"ט ]לב, עינים, 
טחול[, הרי הוא יפה. לרמ"ת ]ראש, מעיים, תחתוניות )טחורים([ קשה, הרי שאספרגוס 

של יין קשה למעיים.

תשובה: אספרגוס מיין מיושן יפה גם למעיים
עונה הגמרא: כי תניא ההיא ]ברייתא זו שאומרת שאספרגוס יפה למעיים, מדברת[ 
קשה  שאספרגוס  ששנינו  ומה  למעיים[,  טוב  שהוא  מיושן,  מיין  ]באספרגוס  במיושן 

למעיים, מדובר באספרגוס מיין חדש.

]ראיה מברייתא שיין מיושן טוב למעיים:[ כדתנן, האומר: קונם יין שאני טועם ]טעימת 
יפה  מיושן,  יין  והלא  ]לנודר[,  לו  שהיין קשה לבני מעים. אמרו  יהיה עלי כהקדש[,  יין, 
הוא לבני מעים. ושתק ]הנודר[, אסור הוא בחדש ]ביין חדש, שהוא מזיק למעיים[, ומותר 

במיושן ]ביין ישן, שהוא טוב למעיים[. שמע מינה ]שיין מיושן, טוב למעיים[.

· · ·
ששה דברים נאמרו באספרגוס

תנו רבנן, ששה דברים נאמרו באספרגוס:

א. אין שותין אותו אלא כשהוא חי ]בלא הוספת מים[, ומלא ]בכוס מלאה[.

ב. מקבלו בימין, ושותהו בשמאל.

ג. ואין משיחין ]מדברים[ אחריו. ואין מפסיקין בו, אלא שותהו בבת אחת.
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ד. ואין מחזירין אותו, אלא למי שנתנו לו.

ה. ורק אחריו ]צריך לירוק את הרוק שיש לו בפה אחרי שתיית האספרגוס[.

ו. ואין סומכין אותו ]אין אוכלים בסמוך מיד לשתייתו[ אלא במינו ]מאכלים העשויים 
ממיני המאכלים המעורבים באספרגוס[.

שאלה: בברייתא אחרת כתוב שיש לאכול אחריו פת

שואלת הגמרא: בברייתא זו מבואר, שאין אוכלים אחריו אלא ממינו, והתניא ]וקשה, 
שהרי שנינו בברייתא אחרת:[ אין סומכין אותו אלא בפת.

תשובה: באספרגוס של יין אוכלים אחריו פת. באספרגוס אחר, אין אוכלים אחריו אלא ממינו

עונה הגמרא: לא קשיא, הא – מה שנאמר לאכול אחריו פת, מדובר בדחמרא ]באספרגוס 
של יין[.

הא - מה שנאמר לאכול אחריו דוקא ממינו, מדובר בדשכרא ]באספרגוס של שכר, אם 
הוא עשוי משכר תאנים, אוכל בסמוך לשתייתו תאנים, ואם הוא עשוי משכר תמרים, 

אוכל בסמוך לשתייתו תמרים[.

· · ·

בברייתא אחת כתוב שאספרגוס טוב לרמ"ת, וקשה ללע"ט. ובברייתא אחרת כתוב להיפך

תני חדא: ללע"ט ]לב, עינים, מעיים[ יפה. לרמ"ת ]ראש, מעיים, תחתוניות[ קשה.

ותניא אידך: לרמ"ת, יפה. ללע"ט, קשה.

מדובר  לרמ"ת,  קשה  שהאספרגוס  שנאמר,  מה   - הא  קשיא,  לא  הגמרא:[  ]מיישבת 
בדחמרא ]באספרגוס העשוי מיין[.

הא – מה שנאמר, שהאספרגוס יפה לרמ"ת וקשה ללע"ט, מדובר בדשכרא ]באספרגוס 
העשוי משכר[.

בברייתא אחת כתוב שאם רק אחרי האספרגוס נהיה חולה. ובברייתא אחרת כתוב להיפך

תני חדא: רק אחריו ]אם מריק את הרוק שיש לו בפה אחרי שתיית האספרגוס[, לוקה 
בחולי.

ותניא אידך: לא רק אחריו, לוקה בחולי.

]מיישבת הגמרא:[ לא קשיא, הא - מה שנאמר, שאם ירוק אחרי האספרגוס, הרי הוא 
'לוקה בחולי', מדובר בדחמרא ]באספרגוס העשוי מיין[.

הא - מה שנאמר, שאם לא רק אחרי האספרגוס, הרי הוא 'לוקה בחולי', מדובר בדשכרא 
]באספרגוס העשוי משכר[.
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באספרגוס שצריך לירוק אחריו, רק אפילו בפני המלך

אחרי  לירוק  ]צריך  נזרקין  מימיו  לוקה.  אחריו,  רק  לא  דאמרת,  השתא  אשי:  רב  אמר 
שתיית האספרגוס[ אפילו בפני המלך, כיון שאם לא מריק יש סכנה בדבר.

· · ·

שלשה דברים שסח שר הפנים שצריך להיזהר מהם ]ואחד מהם בעניין אספרגוס[

]מלאך חשוב,  סוריאל שר הפנים  לי  בן אלישע: שלשה דברים סח  ישמעאל  רבי  אמר 
לבא לפני הקדוש ברוך הוא. )שרבי ישמעאל עלה לרקיע על ידי שם, ושר הפנים סח 

לו דברים אלו([.

א. אל תטול חלוקך בשחרית מיד השמש, ותלבש, אלא אתה בעצמך תיטול את החלוק 
ממקום שהוא שם ותלבשנו.

ב. ואל תטול ידיך ממי שלא נטל ידיו.

ג. ואל תחזיר כוס אספרגוס אלא למי שנתנו לך.

מפני שתכספית ]שם חבורת שדים[, ואמרי לה ]ויש אומרים[ אסתלגנית - חבורה של 
מלאכי חבלה, מצפין לו לאדם, ואומרים: אימתי יבא אדם לידי אחד מדברים הללו, וילכד.

שלשה דברים שסח מלאך המות שצריך להיזהר מהם

אמר רבי יהושע בן לוי: שלשה דברים סח לי מלאך המות:

א. אל תטול חלוקך שחרית מיד השמש ותלבש.

ב. ואל תטול ידיך ממי שלא נטל ידיו.

ג. ואל תעמוד לפני הנשים בשעה שחוזרות מן המת, מפני שאני מרקד ובא לפניהן, וחרבי 
בידי, ויש לי רשות לחבל.

]כיצד ינצל אדם שפגע בנשים שחוזרות מהמת[

ואי פגע בנשים כשחוזרות מן המת, מאי תקנתיה?

ימשיך  שלא  כדי  אחר  למקום  וילך  אמות.  ארבע  ממקומו[  ]יקפוץ  מדוכתיה  לינשוף 
נהר,  שם  יש  ]אם  ליעבריה  נהרא,  איכא  אי  דלהלן:  האופנים  לפי  הנשים,  כנגד  להיות 

יעבור אותו, וילך מעבר לנהר[.

ואי איכא דרכא אחרינא, ליזיל בה ]ואם יש דרך אחרת, ילך בה[.

ואי איכא גודא, ליקו אחורא ]אם יש כותל, יעמוד מאחורי הכותל[.

ואי לא ]ואם אין דרך אחרת או כותל[, ליהדר אפיה ולימא ]שיסובב את פניו, ויאמר[: 
'ויאמר ה' אל השטן יגער ה' בך' וגו', עד דחלפי מיניה ]עד שהנשים יעברו ויחלפו ממנו[.

· · ·
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עשרה דברים בכוס של ברכה ]בהמשך, הגמרא מבארת את הדברים[
אמר רבי זירא, אמר רבי אבהו, ואמרי לה במתניתא תנא: עשרה דברים נאמרו בכוס של 

ברכה ]כוס של ברכת המזון[:

ומעורב במים( בכוס.  )יין שלא מזוג  חי'  'יין  ]נותן  חי  ג.  ושטיפה.  ב.  טעון הדחה.  א. 
ורק אחרי שהיין בכוס, מוזגו במים. ד. ומלא. ה. עיטור. ו. ועיטוף. ז. נוטלו בשתי ידיו. ח. 

ונותנו בימין. ט. ומגביהו מן הקרקע טפח. י. ונותן עיניו בו.

וחשיבות[  דורון  ]דרך  במתנה  אף משגרו  אומרים:  ויש  דבר:[  עוד  שיש  אומרים  ]יש 
לאנשי ביתו ]לאשתו[.

רבי יוחנן: אנו אין לנו אלא ארבעה דברים בלבד
אמר רבי יוחנן: אנו אין לנו אלא ארבעה בלבד. א. הדחה. ב. שטיפה. ג. חי. ד. ומלא.

ביאור הדחה )א( ושטיפה )ב(
תנא: הדחה, מבפנים. ושטיפה, מבחוץ.

שכר המברך על כוס מלא )ד(
'ומלא  שנאמר  מצרים.  בלי  נחלה  לו  נותנין  מלא,  כוס  על  המברך  כל  יוחנן:  רבי  אמר 

ברכת ה', ים ודרום ירשה'.

רבי יוסי בר חנינא אומר: זוכה ונוחל שני עולמים, העולם הזה והעולם הבא.

כיצד עשו האמוראים עיטור )ה(
עיטור.

רב יהודה: מעטרהו בתלמידים ]תלמידיו היו סובבין אותו כשהיה מברך[.

רב חסדא מעטר ליה בנטלי ]בכוסות[, שהיה מניח כוסות עם יין מסביב הכוס של ברכה.

יתן  ]בכוסות שמעטר בהם,  ובחי  חנן:  אמר רבי  ]היין שנותן בכוסות שמעטר בהם:[ 
בהם יין חי, לא מזוג[.

אמר רב ששת: ובברכת הארץ, כשמגיע לברכת הארץ מוסיף עליה.

כיצד עשו האמוראים עיטוף )ו(
עיטוף.

רב פפא, מעטף ויתיב ]היה מתעטף בטליתו, ויושב ומברך ברכת המזון[.

רב אסי, פריס סודרא על רישיה ]היה פורס סודר )בגד, כעין צעיף חשוב לכיסוי הראש( 
על ראשו[.

המקור לדין 'נוטלו בשתי ידיו' )ז(
נוטלו בשתי ידיו.
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אמר רבי חיננא בר פפא: מאי קראה?

'שאו ידיכם קדש וברכו את ה''.

נותנו לימין, האם יכול להסתייע ביד שמאל )ח(
ונותנו לימין.

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: ראשונים שאלו, שמאל, מהו שתסייע לימין?

אמר רב אשי: הואיל וראשונים איבעיא להו ולא איפשט להו, ]עמוד ב[ אנן נעבד לחומרא 
]שלא תסייע שמאל לימין להחזיק את הכוס בשעת הברכה[.

מקור דין 'מגביהו מן הקרקע טפח' )ט(
ומגביהו מן הקרקע טפח ]אם מיסב על גבי קרקע. ואם מיסב ואוכל לפני שלחן מגביהו 

טפח מן השלחן[.

אמר רב אחא ברבי חנינא: מאי קראה?

'כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא'.

הטעם שנותן עיניו בו )י(
ונותן עיניו בו.

כי היכי דלא ניסח דעתיה מיניה ]כדי שלא יסיח דעתו מהכוס[.

הטעם שמשגרו לאנשי ביתו )יא(
ומשגרו לאנשי ביתו במתנה.

כי היכי דתתברך דביתהו ]כדי שתתברך אשתו[.

]מעשה שלא שלחו כוס ברכה ל'ילתא' אשת רב נחמן[
]עולא שולח לרב נחמן כוס של ברכה:[ עולא אקלע לבי רב נחמן, כריך ריפתא ]אכל 
לחם[. לאחר האכילה, בריך ברכת מזונא ]בירך ברכת המזון[, ולאחר שבירך ברכת המזון, 

יהב ליה כסא דברכתא ]נתן עולא כוס של ברכה[ לרב נחמן.

]ישלח  לישדר מר  לעולא:  נחמן  ליה רב  אמר  גם לאשתו:[  נחמן מבקש שישלח  ]רב 
כבודו[ כסא דברכתא לילתא ]אשתו של רב נחמן, 'בעלת הבית'[.

]עולא אומר שבשתיית רב נחמן, גם אשתו מתברכת:[ אמר ליה עולא: הכי אמר רבי 
יוחנן: אין פרי בטנה של אשה מתברך, אלא מפרי בטנו של איש, שנאמר 'וברך פרי בטנך', 
פרי בטנה לא נאמר, אלא 'פרי בטנך', וממילא אם רב נחמן שתה גם אשתו התברכה בזה.

פרי בטנה  מנין שאין  אומר:  נתן  רבי  הכי,  נמי  תניא  זה:[  עניין  בה  ]ברייתא שמבואר 
של אשה מתברך, אלא מפרי בטנו של איש, שנאמר 'וברך פרי בטנך'. פרי בטנה, לא נאמר 

אלא 'פרי בטנך'.

]כעס 'ילתא' על שלא שלחו לו, כוס ברכה:[ אדהכי ]בינתיים[ שמעה ילתא מדברי עולא 
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]לבית  ועלתה לבי חמרא  ]עמדה בכעס[,  בזיהרא  קמה  כוס של ברכה.  ישגרו לה  שלא 
היין[ ותברא ארבע מאה דני דחמרא ]ושברה ארבע מאות חביות יין[.

]עולא שולח ל'ילתא' יין מהחבית:[ אמר ליה רב נחמן לעולא: נשדר לה מר כסא אחרינא 
]ישלח לה כבודו כוס אחר[

שלח לה כוס אחר מאותו חבית, ואמר כל האי ]כל זה, כל יין שבחבית[, נבגא דברכתא 
היא ]ככוס של ברכה הוא[.

]ילתא אינה מקבלת את הדברים:[ שלחה ליה ילתא: ממהדורי מילי ]מאנשים המחזרים 
בעיירות יש הרבה דיבורים[ ומסמרטוטי כלמי ]ומסמרטוטים )מבגדים בלויים וממורטים( 
יש הרבה כנים[, כלומר, מה שאמרת שכל החבית היא ככוס של ברכה הוא דיבורים 

בעלמא.

משאחז הכוס של ברכה, אין מדברים
אמר רב אסי: אין מסיחין על כוס של ברכה, משאחזו עד שיברך.

אין מברכים על כוס של זוגות ]ששתה כוס אחד, וכעת שותה כוס שני, או ששתה שלש כוסות, 
וכעת שותה כוס רביעי[

ואמר רב אסי: אין מברכין על כוס של פורענות.

מאי כוס של פורענות?

אמר רב נחמן בר יצחק: כוס שני, שאם שתה כוס אחד, וכוס זה הוא כוס שני, ניזוק 
רביעי  כוס  הוא  זה  וכוס  כוסות,  כגון ששתה שלש  'זוגית',  כוס  כל  וכן  ידי שדים.  על 

הרי הוא ניזוק.

]ברייתא שמבואר בה ענין זה:[ תניא נמי הכי, השותה כפלים ]זוגות[ לא יברך, משום 
שנאמר 'הכון לקראת אלהיך ישראל', בדברים נאים ולא בדברי פורענות, והאי לא מתקן 

]וכוס של זוגות אינה כוס ראויה, שהיא מזיקה[.

· · ·
כיצד מברכים בעמידה או בישיבה

האוכל  תנא:  במתניתא  לה,  ואמרי  אבהו,  רבי  אמר  מעומד:[  מברך  ב'הליכה',  ]האוכל 
ומהלך ]האוכל תוך כדי הליכה[, מברך מעומד ]עוצר מהליכתו ומברך בעמידה[.

]האוכל בעמידה או בהסיבה, מברך מיושב:[ וכשהוא אוכל מעומד ]שעומד על מקום 
אחד, ואינו הולך[, מברך מיושב.

וכשהוא מיסב ]אוכל על מטתו דרך הסיבה[ ואוכל, יושב ומברך.

להלכה: בכל אופן, מברך מיושב
והלכתא, בכולהו יושב ומברך.

הדרן עלך שלשה שאכלו:
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משנה
אלו דברים שבין בית שמאי ובין בית הלל בסעודה ]דברים שנחלקו בהלכות הנוגעים 

לסעודה[:

מחלוקת א: מה קודם, ברכת היין )הגפן(, או ברכת היום )מקדש השבת וכדומה(
'מקדש  וימים טובים, שמברכים  בית שמאי אומרים: מברך על היום בקידוש שבתות 

השבת' או מקדש ישראל והזמנים', ואחר כך מברך על היין ]בורא פרי הגפן[.

ובית הלל אומרים: מברך על היין, ואחר כך מברך על היום.

מחלוקת ב: אדם השותה לפני אכילתו, האם קודם נוטל ידיו, ואחר כך מוזג את הכוס ושותהו. או 
שקודם מוזג את הכוס ושותהו ]בלא נטילת ידים[, ואחר כך נוטל ידיו לסעודה

הנוזלים  את  יטמאו  לא  שידיו  )כדי  ידים  ]נטילת  לידים  נוטלין  אומרים:  שמאי  בית 
המצויים באחורי הכוס, והם יחזרו ויטמאו את הכוס, ואסור להשתמש בכוס טמאה(, ואחר 
]ושותים אותה לפני האכילה, שכך היה דרכם[, ואחר כך אוכלים  כך מוזגין את הכוס 

את הסעודה על סמך הנטילה שנטלו לפני מזיגת הכוס, שהרי טיהרו כבר את הידים.

ובית הלל אומרים: מוזגין את הכוס, ושותים אותו דוקא לפני נטילת הידים לסעודה 
]כי אם יטול ידיו לפני שמוזג את הכוס יוכל לגרום בזה לטומאה כפי שיבואר בגמרא[. 
ואחר כך נוטלין לידים לסעודה, ובזה נמצא שנטילת ידים סמוכה לאכילה בלא הפסק 

מזיגת כוס ביניהם.

מחלוקת ג: היכן מניחים את המפה ]שמנגב בה ידיו מנטילת ידים לפני הסעודה[ על השולחן או 
על הכסת ]המטה שמיסב עליה בסעודה[

]את  ומניחה  ]מגבת[,  במפה  ראשונים[  מים  ]מנטילת  ידיו  מקנח  אומרים:  בית שמאי 
המגבת[ על השלחן, כדי לנגב בה ידיו בסעודה מלכלוך התבשיל.

על הכסת ]המטה שיושב  יניח את המגבת על השולחן, אלא  ובית הלל אומרים: לא 
עליה בסעודה, ואם ירצה בסעודה לנגב ידיו, ישתמש במגבת כשהיא מונחת על הכסת[.

מחלוקת ד: מה קודם, נקיון מקום האכילה מפירורים או נטילת מים אחרונים
בית שמאי אומרים: מכבדין את הבית - אם הסבו על גבי קרקע, מכבדים )מנקים( את 
הקרקע. ואם הסבו לפני שולחן מכבדים )מנקים( את השלחן משיורי אוכלין שנתפזרו 

עליו, ואחר כך נוטלין לידים מים אחרונים.

ובית הלל אומרים: נוטלין לידים, ואחר כך מכבדין את הבית.

מחלוקת ה: מי שיש לו כוס אחת, ומברך על אותה כוס גם ברכת המזון, וגם הבדלה, האם מקדים 
לברך על הנר ואחר כך מברך את ברכת המזון, או שמקדים את ברכת המזון ואחר מברך על הנר

בית שמאי אומרים: נר, ומזון )ברכת המזון(, בשמים, והבדלה.

ובית הלל אומרים: נר, ובשמים, מזון, והבדלה.
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מחלוקת ו: נוסח ברכת האש

בית שמאי אומרים: שברא מאור האש.

ובית הלל אומרים: בורא מאורי האש.

]נר ובשמים שאין מברכים עליהם[

]של גוים:[ אין מברכין לא על הנר ולא על הבשמים של עובדי כוכבים.

]של מתים:[ ולא על הנר ]שהודלק לכבוד מתים, ולא כדי 'להאיר'[, ולא על הבשמים 
של מתים ]שנעשים רק להעביר את הריח רע ולא כדי 'להריח' בהם[.

]של ע"ז:[ ולא על הנר ולא על הבשמים של עבודה זרה.

ברכה על הנר רק כשיכולים ליהנות מאורו

ואין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו ]שיוכלו ליהנות ממנו, ואין צריך ליהנות ממנו 
בפועל[.

מחלוקת ז: שכח ולא בירך, אם צריך לחזור למקומו

מי שאכל, ושכח, ולא בירך, ב"ש אומרים: יחזור למקומו ויברך ברכת המזון במקום שאכל.

ובית הלל אומרים: יברך במקום שנזכר.

]עד מתי יכול לברך ברכת המזון[

ועד מתי מברך, עד כדי שיתעכל המזון שבמעיו.

מחלוקת ח: אם צריך לברך ברכת המזון 'על הכוס'

בא להן יין אחר המזון ]אחר האכילה[, אם אין שם אלא אותו כוס, ויש באפשרותם או 
לברכת  אותו  או להשאיר  המזון,  לברכת  כוס  להם  יהיה  לא  ואז  ולשתות  עליו  לברך 

המזון ואחר כך לשתותו:

בית שמאי אומרים: מברך על היין ושותהו, ואחר כך מברך על המזון, שאין חייבים לברך 
ברכת המזון על הכוס.

ואחר כך  ]תחילה מברך ברכת המזון על הכוס[,  ובית הלל אומרים: מברך על המזון 
מברך על היין ושותהו, שצריך לברך 'על הכוס'.

עניית אמן אחרי ישראל ואחרי כותי כשלא שמע את כל הברכה

ועונין אמן אחר ישראל המברך, אפילו לא שמע אלא את סוף ברכה, שהישראל בודאי 
מברך את ה'.

ואין עונין אמן אחר כותי המברך, עד שישמע כל הברכה כולה, שמא בירך לעבודה זרה.
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גמרא

טעמם של בית שמאי שברכת היום קודמת לברכת היין
תנו רבנן, דברים שבין בית שמאי ובית הלל בסעודה:

בית שמאי אומרים: מברך על היום, ואחר כך מברך על היין.

]טעם א':[ שהיום גורם ליין שיבא, ברכת היום קודמת, שהיא עיקר הדבר, שהרי כוס 
זה לא בא אלא בשביל שבת, לקדש עליו.

בא  היום  שהרי  קודמת,  היום  ברכת  בא,  לא  יין  ועדיין  היום,  קדש  וכבר  ב':[  ]טעם 
ראשון, שמצאת הכוכבים ]או לפני כן, אם מקבל עליו שבת[ הרי זה שבת. והיין מגיע 
רק מאוחר יותר בשעה שעושה קידוש. וכשם שבסדר הדברים היום קודם לבוא לפני 

היין, כך לעניין הברכה, ברכת היום קודמת לברכת היין.

טעמם של בית הלל שברכת היין קודמת לברכת היום
ובית הלל אומרים: מברך על היין, ואחר כך מברך על היום.

]טעם א':[ שהיין גורם לקדושה שתאמר, שאם אין לו יין ]או פת )כשאין לו יין([ לא 
מקדשים, ולכן ברכת היין ]או הפת[ קודמת לברכת היום.

]טעם ב':[ דבר אחר, ברכת היין תדירה, וברכת היום אינה תדירה. תדיר, ושאינו תדיר, 
תדיר קודם.

והלכה כדברי בית הלל.

ביאור דברי הברייתא בטעם של בית הלל
מבררת הגמרא: מאי דבר אחר מדוע הוצרכו בית הלל לטעם נוסף, ולא היה די להם 

בטעם הראשון.

וכי  מבארת הגמרא: בתחילה בית הלל הביאו טעם אחד לדבריהם, והוסיפו ואמרו: 
תימא התם תרתי והכא חדא ]ואם תאמר, שבית שמאי הרי הביאו ב' טעמים לדבריהם 
אחד  טעם  רק  הביאו  הלל  ובית  קודמת,  היום  לומר שברכת  טעמים  שני  יש  כן  ואם 
לדבריהם לומר קודם ברכת היין[, לזאת הוסיפו בית הלל טעם ואמרו: הכי נמי תרתי 
נינהו ]גם כאן יש שני טעמים לומר ברכת היין תחילה[, שהרי ברכת היין תדירה, וברכת 

היום אינה תדירה. תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם.

הטעם שהוצרכה הברייתא לומר שהלכה כבית הלל
שנינו בברייתא: והלכה כדברי בית הלל.

שואלת הגמרא: פשיטא, דהא נפקא ]שהרי יצאה[ בת קול שהלכה כבית הלל.

תירוץ א: איבעית אימא, ברייתא זו נשנתה קודם שיצאה הבת קול.

תירוץ ב: ואיבעית אימא, ברייתא זו נשנתה לאחר שיצאה הבת קול. ורבי יהושע היא, 
דאמר אין משגיחין בבת קול, שאין מכריעים הלכה לפי בת קול.
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„"Ù( ה Â˜ÈÙÒ˙(משנה  'Â ÏÚ
'ÙÂ 'ÂÎ ‰ÓÂ˙‰ ˙‡ ÔÈÙÂ˘
[Ì"ÂÎÚ‰] (ı‡‰ ÌÚ) ÌÚ „‰
'ÙÂ ˙Â ‰‰Î ˘È ˆÁ

˙˘‰ ˙Â‡ÈˆÈ(טו ‡ÈÓ(דף
‡˘Â‡ ˙Â˜ÈÙÒ ‡ÏÂÚ Ó‡
Ó‡ Ô‡ÎÓÂ Ô‰ÈÏÚ Ô ÂÊ‚
'ÙÂ Ô„ ˙ÂÒ„Ó ˜ÙÒ„

ÔÈ˘Â„ ÔÈ‡( יט Â˘ÈÙ(דף
Â‰È Ô„ ˙ÂÏÚÓ Â‰‰„
Á˜ÂÏ‰ 'Ù ˙ÂÂÎ ˙ÎÒÓÂ

‰Ó‰( כג ÈÚÈ‡Â˙(דף  ˙È‡
Ô„ ı‡‰ ÌÚ ˙‡ÓÂË ‡ÓÈ‡
:'ÂÎ Ô„ ÔÈ˜˘Ó ˙‡ÓÂËÂ

‡ÓËÂ‰ÙÓÏ [˙ÒÎ] (ÔÁÏÂ˘)
'ÈÚÓ˘ ‡‰ ÈÏÎ ‡ÓËÓ ÈÏÎ ÔÈ‡
‡ÓËÓ ı˘ ÔÈÓ‡„Î ÈÓ ‰Ï
˙‡ ‡ÓËÓ ÈÏÎÂ ÈÏÎ‰ ˙‡

ÔÈ˜˘Ó Â‡ ÔÈÏÎÂ‡ Â‡ ‡Ï‡ ‡ÓËÓ ÂÈ‡ ÈÏÎ ‡ÓÏ‡„ ÔÈÏÎÂ‡‰„"ÈÏ Â‡ 'Ù ˘ÙÓÂ ÈÏÎ ‡ÓËÓ ÈÏÎ ÔÈ‡Â( יח דף  ˜"Â(פסחים  Â‡ÏÂ
ÈÓ ÔÈÓ‡Â 'ÂÎ ÈÏÎ ‡ÓËÓ ÔÈ‡ ‰˜˘Ó ‡ÓËÓ˘ ÈÏÎ ‰ÓÂ ‡Â‰( יט דף  ‡ÔÈ(שם  ‡‰Â ˘ ‰Ú‚„ ‡ÓÈ È‡ È‡Ó ‰Ú‚„ ÔÈÎÒ È‡‰

˙ÂÈÚ ÔÈ˘Â„ ÔÈ‡ 'ÙÂ ÈÏÎ ‡ÓËÓ [ÈÏÎ] ÔÈ‡ ‡‰ ËÁÓ ‰Ú‚„ ‡Ï‡ ÈÏÎ ‡ÓËÓ ÏÎÂ‡(כ דף ˙ÓË‡(חגיגה  Â‰Ë ÏÒ‰ È‡Ó‡ ÔÈÓ‡
ÌÈ˘„˜ ˙ËÈÁ˘ ÈÓ ˙È‡Â ÈÏÎ ‡ÓËÓ ÈÏÎ ÔÈ‡ ÏÒÏ ‰ÙÈ‚Ó( צט ÔÁÏÂ˘(דף ‡˙È˙Ó ÈÒ‚ ‡ÚÓ È„ 'Ó‚Â ÌÂÈ ÏÂË„ ‡Ó‚

:‰‡ÓÂË ÔÈÏ˜Ó ÔÈ‡˘ ÌÈ˜Ù Ï˘ Â‡ ˘È˘ Ï˘ÔÈ‡ÔÈ‡ ‡˜ÈÚÓ Ô˙Â ÏÈ‡Â‰ Ì"ÂÎÚ Ï˘ ÌÈÓ˘‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰ ÏÚ ‡Ï ÔÈÎÓ
ÈÎ‰Â ‡È‰ Ï‡˘È„ Ì"ÂÎÚ È‡‰„ ÏÏÎÓ ‡Ï‡ Ì"ÂÎÚ Ï˘ È˙ÈÓÏ Â˙ ÍÈËˆÈ‡ È‡Ó‡ ÌÈÂ‚ Ï˘ ÌÈÓ˘‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰ ÏÚ ‡Ï ÔÈÎÓ

:Ï‡˘È Ï˘ Ì"ÂÎÚ ˙ÙÈ˙ ‡È‰ ÌÈÂ‚ Ï˘ ‡ÏÂ Ì"ÂÎÚ Ï˘ Ï‡˘È ı‡ „ÂÓÏ˙ ÔÈÓ‡
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ברכות דף נב יום שני כ"ט שבט תש"פ 

ורבי יהושע היא, דאמר אין משגיחין בבת קול ]התבאר בדף הקודם[

שאלה: דעת בית שמאי במשנתינו שיש לברך על היום ואחר כך על היין. ובברייתא מבואר שמברך 
קודם על היין ואחר כך מבדיל

והתניא:  היין?  על  הגפן  לברכת  קודמת  והיא  עדיפא  היום  דברכת  שמאי  בית  וסברי 
הנכנס לביתו במוצאי שבת, כשמבדיל על היין, מבדיל בסדר זה: מברך על היין ]הגפן[, 
ועל המאור, ועל הבשמים, ואחר כך אומר הבדלה, הרי שמברך תחילה על היין, ורק אחר 
כך מברך על היום, ]שברכת ההבדלה היא כמו ברכת היום, )שקידוש והבדלה שניהם 

'קידוש השבת' בכניסתו וביציאתו([.

]המשך הברייתא )שאינו נוגע כעת לשאלת הגמרא כאן(:[ ואם אין לו אלא כוס אחד 
]ואם יבדיל וישתה את הכוס בהבדלה לא יהיה לו כוס אחר כך לברכת המזון, מניחו 
]מניח את הכוס שיש לו[ לאחר המזון ]בשביל אחר אכילתו[, ואוכל בלא הבדלה, ומשלשלן 
כולן לאחריו, ולאחר אכילתו יברך ברכת המזון על הכוס, ואז יעשה גם הבדלה על כוס 

זו, וישתה את הכוס.

]בירור )א( בשאלה: מה הראיה שברייתא זו היא דעת בית שמאי[
מבררת הגמרא: והא ]והרי ברייתא זו[ ממאי דבית שמאי היא ]שאתה מקשה סתירה 
מברייתא זו לדעת בית שמאי במשנתינו[, דלמא ]שמא ברייתא זו, דעת[ בית הלל היא.

]ביאור )א( בשאלה: ברייתא זו היא דעת בית שמאי, שהרי כתוב בה שמברכים קודם על הנר 
ואח"כ על הבשמים שזו דעת בית שמאי[

זו היא דעת בית  ]אל תעלה על דעתך, שברייתא  לא סלקא דעתך  מבארת הגמרא: 
מאור ואחר כך בשמים. ומאן שמעת  דקתני ]שהרי בברייתא כתוב שהסדר הוא[  הלל[, 
ליה דאית ליה האי סברא ]ומי שמעת שסובר סברא זו שמברכים קודם על הנר ואחר 

כך על הבשמים[ בית שמאי, ואם כן כל הברייתא היא דעת בית שמאי.

דתניא, אמר  ואח"כ על הבשמים:[  הנר  ]מקור מברייתא, שלבית שמאי מברכים על 
רבי יהודה: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המזון שבתחלה, ועל הבדלה שהיא בסוף. 
על מה נחלקו על המאור ועל הבשמים, בית שמאי אומרים: מאור, ואחר כך בשמים. ובית 

הלל אומרים: בשמים, ואחר כך מאור.

]בירור )ב( בשאלה: אפשר לבאר שברייתא זו היא לדעת בית הלל, שהרי לדעת רבי מאיר, בית 
הלל הם הסוברים שמברכים קודם על הנר ואחר על הבשמים[

שואלת הגמרא: וממאי דבית שמאי היא ]שברייתא זו היא דעת בית שמאי[, ואליבא 
דרבי יהודה ]שהוא סובר שלבית שמאי מברכים קודם על הנר ואחר כך על הבשמים[. 
דילמא בית הלל היא, ואליבא דרבי מאיר, שהוא אומר שבית הלל הם הסוברים שמברכים 

על הנר ואחר כך על הבשמים
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]ביאור )ב( בשאלה: מהמשך הברייתא מוכח שהיא דעת בית שמאי[

]אל תעלה על דעתך שהברייתא היא לפי דעת רבי  לא סלקא דעתך  עונה הגמרא: 
מאיר בדעת בית הלל[, דקתני הכא במתניתין ]שהרי כתוב כאן במשנה שלנו )שהיא דעת 
רבי מאיר(:[ בית שמאי אומרים: נר ומזון בשמים והבדלה. ובית הלל אומרים: נר ובשמים 

מזון והבדלה. הרי שברכת המזון אחרי הנר והבשמים.

והתם בברייתא קתני ]ושם בסיום הברייתא שנינו:[ אם אין לו אלא כוס אחד, מניחו לאחר 
המזון, ומשלשלן כולן לאחריו, הרי שברכת המזון בתחילה ורק אחר כך הנר והבשמים, 

הרי שהברייתא אינה כדעת רבי מאיר במשנה.

שמע מינה, הרי מוכח שברייתא זו אינה דעת בית הלל, אלא דבית שמאי היא ואליבא 
דרבי יהודה ]שהוא הסובר בדעת בית שמאי שברכת המזון בתחילה, ואחר כך הנר ואחר 

כך הבשמים[.

נשארה  כן  אם  בית שמאי,  דעת  היא  ]אחר שהתבאר שהברייתא  ומכל מקום קשיא 
ההבדלה,  לפני  היא  היין  שברכת  מבואר  בית שמאי  דעת  שהיא  שבברייתא  הקושיא, 

ובמשנה מבואר שלדעת בית שמאי, ברכת היום לפני ברכת היין.

תשובה: אף שדעת בית שמאי במשנתינו שיש לברך על היום ואחר כך על היין. מכל מקום בברייתא 
שהנידון הוא על הבדלה מודים בית שמאי שמברך קודם על היין ואחר כך מבדיל

כניסת  דין  ]שונה  יומא  יומא מאפוקי  קא סברי בית שמאי, שאני עיולי  עונה הגמרא: 
שבת מדין יציאת שבת[.

עיולי יומא ]הכנסת שבת[, כמה דמקדמינן ליה עדיף, ולכן בקידוש מברך תחילה על 
היום, לקדש את השבת, ואחר כך מברך על הכוס.

היכי דלא להוי עלן כמשוי,  כי  ליה עדיף,  כמה דמאחרינן  ]הוצאת שבת[,  יומא  אפוקי 
ולכן בהבדלה קודם מברך על הכוס, ורק אחר כך מברך על היום את ברכת ההבדלה, 

שהיא ביציאת השבת, ועדיף לאחר אותה כמה שאפשר.

· · ·

שאלה: בברייתא מבואר שאם יש לו כוס אחד משאירו לאחר ברכת המזון כי ברכת המזון טעונה 
כוס. וקשה שבמשנתינו משמע שלבית שמאי ברכת המזון אינה טעונה כוס ]שכתוב שכשיש לו 

כוס אחת מברך עליה לפני ברכת המזון[

שואלת הגמרא: וסברי בית שמאי ברכת המזון טעונה כוס,

והא תנן, בא להם יין לאחר המזון, אם אין שם אלא אותו כוס, בית שמאי אומרים: מברך 
על היין ואחר כך מברך על המזון.

]ביאור השאלה:[ מאי לאו דמברך עילויה, ושתי ליה, והכי קאמרו בית שמאי: אם רצה 
מברך על היין ושותהו, ואין צריך להניחו לברכת המזון.
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תשובה: מהמשנה שם אין ראיה שברכת המזון אינה טעונה כוס ]שלא מדובר ששותה את הכוס[
עונה הגמרא: אין זה פירוש המשנה, לא מדובר שמברך ושותה מהכוס, אלא דמברך 
עילויה ומנח ליה, וממילא נשאר לו כוס לברכת המזון, ואין להוכיח משם שברכת המזון 

אינה טעונה כוס.

]שאלה )א(:[ והאמר מר, המברך צריך שיטעום?

]תשובה:[ דטעים ליה.

]שאלה )ב(:[ והאמר מר, טעמו ]כוס שטעם ממנו[, פגמו לברכת המזון ולקדוש ולהבדלה?

]תשובה:[ דטעים ליה בידיה ]ששפך מהכוס לידו, ולא טעם מתוך הכוס, וכך אינו פגום[.

]שאלה )ג(:[ והאמר מר, כוס של ברכה צריך שיעור, והא קא פחית ליה משיעוריה ]ואם 
שופך ממנו הרי נשאר לו פחות מהשיעור[?

]תשובה:[ דנפיש ליה טפי משיעוריה ]שהיה לו מתחילה יותר מהשיעור[.

]שאלה )ד(:[ והא אם אין שם אלא אותו כוס קתני, ]ומשמע שאין לו יותר מהשיעור[?

]תשובה:[ תרי לא הוי, ומחד נפיש ]אין לו שתי כוסות, אבל יש לו יותר מכוס אחת[.

דחיית התשובה: בברייתא אחרת מבואר שמדובר ששותה את הכוס לפני ברכת המזון, ואם כן 
מוכח שברכת המזון אינה טעונה כוס

ואחר כך מברך ברכת  היין, ושותהו,  והא תני רבי חייא, בית שמאי אומרים: מברך על 
המזון, הרי מפורש שלבית שמאי ברכת המזון אינה טעונה כוס, וקשה מהברייתא דעיל 

שמבואר בה שלבית שמאי ברכת המזון טעונה כוס.

תשובה חדשה: יש בזה מחלוקת תנאים בדעת בית שמאי אם ברכת המזון טעונה כוס או לא
ואליבא דבית שמאי, ]התנא של משנתינו שאומר בדעת בית שמאי  אלא, תרי תנאי 
שאם אין לו אלא כוס אחד מברך על הכוס ואחר כך מברך על המזון, סובר כתנא דרבי 
יכול לשתות את הכוס לפני  ולכן  חייא שלבית שמאי ברכת המזון אינה טעונה כוס, 
ברכת המזון. והתנא של הברייתא )שהוא רבי יהודה( סבר בדעת בית שמאי שברכת 
המזון טעונה כוס, ולכן הוא אומר שאם יש לו כוס אחד משאירו לאחר ברכת המזון.

· · ·
ביאור המחלוקת השניה בין בית שמאי ובית הלל

שנינו במשנה בית שמאי אומרים וכו' ]אם אדם רוצה לשתות לפני הסעודה, צריך הוא 
ליטול ידיו תחילה, ורק אחר כך למזוג את הכוס ולשתותו. ובית הלל אומרים תחילה 

ימזוג את הכוס וישתה אותו ורק אחר יטול ידיו לסעודה[.

הם  אדם  כל  שידים של  גזרו  ]שחכמים  לידים,  נוטלין  אומרים:  בית שמאי  רבנן,  תנו 
בדרגת 'שני' לטומאה, וכשנוטל ידיו הרי הם טהורות[, ואחר כך מוזגין את הכוס.

טעמם של בית שמאי: אם יגע בידיו בלא נטילת ידים בכוס שהיא רטובה מבחוץ במשקים, המשקים 
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נטמאים בדרגת 'ראשון לטומאה' ]שחכמים גזרו שכל 'משקין' שנטמאים אפילו מ'שני' נהיים 
'ראשון'[. וה'משקין' שהם 'ראשון' מטמאים את הכוס שיהיה 'שני'

שמא  גזרה  ידים[,  נטילת  בלא  בכוס  ]ויגע  תחלה  הכוס  את  מוזגין  אומר  אתה  שאם 
יטמאו משקין שאחורי הכוס מחמת ידיו ]שהידים שהם שניות, יטמאו את המשקין, ובסדר 
הטומאה משקים אלו היו אמורים להיות שלישי לטומאה, שהרי בדרך כלל שני עושה 
שלישי. אך מגזירת חכמים כל משקים שנטמאים, נהיים 'ראשון'[. ויחזרו המשקים שהם 

'ראשון', ויטמאו את הכוס שיהיה שני. ואסור להשתמש בכוס טמא.

וליטמו  הגמרא:  שואלת  הכוס:[  את  יטמאו  שה'ידים'  ב"ש  אמרו  לא  למה  ]בירור: 
ידים לכוס, מדוע הוצרכו בית שמאי לומר שהחשש הוא שהידים יטמאו את המשקים, 
והמשקים יטמאו את הידים, ולא אמרו שהחשש הוא שהידים שהם שניות יטמאו את 

הכוס, אף בלא משקים.

]ביאור: ידים הם שני לטומאה. והם עושות את הכוס שלישי, ושלישי אינו טמא בחולין:[ 
מבארת הגמרא: ידים שניות הן, ואין שני עושה שלישי בחולין, אלא על ידי משקין, שרק 

במשקין נאמר החידוש שהם נהיים ראשון, וממילא הם עושים את הכוס שני.

טעמם של בית הלל: הכוס ששותה ממנה היא טמאה. ואם הידים יבשות, הם לא מקבלות טומאה 
מהכוס. אבל אם יטול ידים, הם יהיו רטובות, והכוס שהיא טמאה מטמאה את ה'משקין' ]המים 

שבידים[ להיות ראשון. וה'משקין' שהם 'ראשון' עושים את הכוס 'שני לטומאה'

ובית הלל אומרים: מוזגין את הכוס, ואחר כך נוטלין לידים.

שאם אתה אומר נוטלין לידים תחלה ]והידים יהיו רטובות[, גזרה שמא יטמאו משקין 
שבידים מחמת הכוס ]שלפעמים הכוס טמאה[ והמים יהיו ראשון, ויחזרו ויטמאו המשקים 

את הידים, והידים יהיו שניות, ונמצא שאוכל עם ידים טמאות.

]בירור א: מדוע בית הלל לא חוששים שהכוס תטמא את הידים[ שואלת הגמרא: וניטמי 
כוס לידים, מדוע חששו בית הלל רק שהכוס תטמא את המשקים, ולא חששו שהכוס 
הראשונה  הכוס  את  יועיל שישתה  מה  כן  ואם  יבשות,  הם  אם  גם  הידים  את  תטמא 
לפני נטילת ידים, ואחר כך יטול ידיו, הלא כשישתה בסעודה הכוס תטמא את הידים, 

ונמצא שאוכל בידים טמאות.

]ביאור: מדובר בכוס שהיא שני לטומאה )שהרי כוס שהיא 'ראשון' אסור להשתמש 
בה שהיא עושה את הידים 'שני'(, ושני לא מטמא את הידים:[ מבארת הגמרא: אין כלי 
שהוא שני מטמא אדם, שהרי שני לא עושה שלישי בחולין. אבל אם הידים רטובות, כלי 
מטמא משקים, וכאמור הם נהיים ראשון, והמשקים שהם ראשון עושים את הידים שניות.

]בירור ב': מדוע בית הלל לא חוששים שהכוס תטמא את המשקין שבתוכו[ שואלת 
הגמרא: וניטמי למשקין שבתוכו מדוע חששו בית הלל רק שהכוס תטמא את המשקין 

שעל הידים, ולא חששו שהכוס תטמא את המשקין שבתוכו.

]ביאור: מדובר בכלי שתוכו טהור[ עונה הגמרא: הכא בכלי שנטמאו אחוריו במשקין 
עסקינן, דתוכו טהור וגבו טמא.
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דתנן, כלי שנטמאו אחוריו במשקין ]שמשקים טמאים נגעו בו מבחוץ[, אחוריו טמאים. 
]עמוד ב[ אבל תוכו, ואוגנו ]כלי שיש בראשו שפה כפולה לצד חוץ[, ואזנו ]ידית, בית אחיזה[, 

וידיו ]כלי שיש לו ידית כמו מחבת[, טהורין, כיון שטומאה זו דרבנן היא, ]שמהתורה 
כלים לא מקבלין טומאה אלא מאב הטומאה[ הקילו רבנן בטומאה זו, ועשו היכר כדי 
נטמא  זו. אבל אם  שידעו שזו טומאה מדרבנן, ולא ישרפו תרומה שנטמאה מטומאה 

תוכו, נטמא כולו.

שורש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אם מותר להשתמש בכוס שטמא מאחוריו
במאי קא מיפלגי?

]יסוד הטעם שבית שמאי מצריכים ליטול ידים תחילה, כדי שהכוס לא תקבל טומאה 
בית שמאי סברי, אסור להשתמש בכלי שנטמאו  )מהמשקים שיקבלו טומאה מהידים(:[ 
אחוריו במשקין, גזרה משום ניצוצות, שמא יתזו טיפות מתוך הכוס על אחורי הכוס, ואם 
'משקים'[ יקבלו טומאה מאחורי הכוס,  - הטיפות ]שהם  הכוס תהיה טמאה מאחוריה 

והמשקים יטמאו את הידים, ונמצא שהוא אוכל בידים טמאות.

]יסוד הטעם שבית שמאי לא חוששים שאם יטול ידיו תחילה, הידים הרטובות יקבלו 
טומאה מהכוס הטמאה:[ וליכא למגזר שמא יטמאו המשקין שבידים בכוס ]כיון שלדעת 
בית שמאי אסור להשתמש בכוס טמאה, ממילא לא שייך לגזור שאם יטול ידיו תחילה, 

המשקים שעל ידיו יקבלו טומאה מהכוס, שהרי משתמש בכוס טהורה[.

]יסוד הטעם שבית הלל לא מצריכים ליטול ידים תחילה, אף שהכוס תקבל טומאה 
)מהמשקים שיקבלו טומאה מהידים( ונמצא שהוא שותה בכוס טמאה:[ ובית הלל סברי, 
]אין לגזור גזירה זו שלא ישתמש בכוס לפני נטילת ידים כדי שהכוס לא תקבל טומאה, 
שהרי מותר להשתמש בכלי שנטמאו אחוריו במשקין, אמרי ניצוצות לא שכיחי ]לא מצוי 
שיתזו טיפות מתוך הכוס לאחורי הכוס, וטיפות אלו יקבלו טומאה מהכוס, והטיפות שהם 

משקים יטמאו את הידים. וממילא גם אם הכוס תהיה טמאה, הידים ישארו טהורות[.

]יסוד הטעם שבית הלל חוששים שאם יטול ידיו תחילה, הידים הרטובות יקבלו טומאה 
מהכוס הטמאה:[ ואיכא למיחש שמא יטמאו משקין שבידים מחמת הכוס, כיון שלבית הלל 
מותר להשתמש בכוס טמאה, לכן יש חשש שאם יטול תחילה ידיו, ויגע בידיו הרטובות 
בכוס, המשקים שבידיו יקבלו טומאה מהכוס שאחוריה טמאים, והמשקים יטמאו את 
הידים, ונמצא אוכל בידים טמאות, ולכן אומרים בית הלל שיש קודם למזוג את הכוס 

ולשתותו ואחר כך ליטול ידים.

טעם נוסף של בית הלל: עדיף קודם למזוג את הכוס ואח"כ ליטול ידים כדי להסמיך את הנטילה 
לאכילה

דבר אחר, תכף לנטילת ידים סעודה.

מאי דבר אחר? הכי קאמרי להו בית הלל לבית שמאי: לדידכו דאמריתו אסור להשתמש 
בכלי שאחוריו טמאין דגזרינן משום ניצוצות, ]ולכן אתם מצריכים ליטול ידים ורק אחר 
למזוג את הכוס, כדי שהכוס לא תקבל טומאה, שיש בזה חשש משום ניצוצות ]כאמור 

לעיל[.
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אפילו הכי ]אף שיש חשש זה[, מכל מקום הא עדיפא ]עדיף למזוג תחילה את הכוס 
ואחר כך ליטול ידים[, דתכף לנטילת ידים סעודה, שהחשש הרחוק שמא יהיה ניצוצות, 
שמחמתו אתם סוברים שאסור להשתמש בכלי שאחוריו טמאים, אינו מפקיע את ההלכה 

שצריך ליטול ידים סמוך לסעודה, ולא להפסיק ביניהם במזיגת הכוס.

· · ·
ביאור המחלוקת השלישית במשנה בין בית שמאי ובית הלל

ובית  ומניחה על השולחן,  ]ידיו במפה  וכו'  בית שמאי אומרים מקנח  שנינו במשנה: 
אומרים מניחה על הכסת[.

טעמם של בית שמאי: חוששים שהמים שבמגבת יקבלו טומאה מהכסת ]מהכסא שיושב עליו[, 
ויחזרו ויטמאו את הידים

תנו רבנן, בית שמאי אומרים: מקנח ידיו במפה ומניחה על השלחן, שאם אתה אומר על 
הכסת, גזרה שמא יטמאו משקין שבמפה מחמת הכסת, ויחזרו ויטמאו את הידים, כשיקנח 

בה בתוך הסעודה.

ולא  מהכסת  יטמאו  שהמשקים  רק  חוששים  ]מדוע  למפה  כסת  ונטמייה  א:[  ]בירור 
חוששים שהמפה עצמה )בלא משקים( תקבל טומאה מהכסת[.

]ביאור:[ אין כלי ]שאינו אב הטומאה )שלא היו משתמשים בכסת שהיא 'אב הטומאה' 
שהרי היא מטמאה את האדם(, מטמא כלי, אבל המשקין נטמאים מכלי.

]בירור ב:[ ונטמייה כסת לגברא גופיה ]מדוע חוששים רק שהמשקים יטמאו מהכסת, 
ולא חוששים שהאדם עצמו יקבל טומאה מהכסת[.

]ביאור:[ אין כלי ]שאינו אב הטומאה[ מטמא אדם, ]ואף שכלי שהוא ראשון מטמא את 
ה'ידים' להיות 'שני', מכל מקום יכול אדם להיזהר שידיו לא יגעו בכסת. אבל כשמניח 
את המגבת על הכסת, המשקים נטמאים מהכסת, וכשישתמש במגבת ידיו יקבלו טומאה, 

ויהיו 'שניות'[.

טעמם של בית הלל: חוששים שהמים שבמגבת יקבלו טומאה מהשולחן, ויחזרו המשקים ויטמאו 
את האוכלים

יטמאו משקים  גזרה שמא  ובית הלל אומרים: על הכסת, שאם אתה אומר על השלחן, 
שבמפה מחמת השלחן ]אם הוא טמא[, ויחזרו ]המשקים שבמפה[ ויטמאו את האוכלין.

]בירור:[ ולטמא שלחן לאוכלין שבתוכו ]מדוע חוששים רק שהמשקים יקבלו טומאה 
מהשולחן ולא חוששים שהאוכלין שבשולחן יקבלו טומאה מהשולחן[.

]ביאור:[ הכא בשלחן שני עסקינן ]שולחן ראשון אכן מטמא את המאכלים, וכאן מדובר 
בשולחן שהוא שני[, ואין שני עושה שלישי בחולין, אלא על ידי משקין ]השולחן שהוא 
שני מטמא את האוכלים לדרגת שלישי, ובחולין אין טומאת 'שלישי'. אבל כשהמשקים 
משקים  כל  על  גזרו  חכמים  שכאמור  לטומאה,  ראשון  נהיים  הם  מהשולחן,  נטמאים 

שנטמאו אפילו משני, שהם נהיים ראשון[.
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שורש מחלוקת בית שמאי ובית הלל
במאי קמיפלגי?

]הטעם שבית שמאי לא חוששים שהמשקים שבמגבת יקבלו טומאה מהשולחן:[ בית 
שבתרומה  ]שכיון  תרומה,  אוכלי  משום  גזרה  שני,  בשלחן  להשתמש  אסור  סברי,  שמאי 
אסרו  לטומאה,  שלישי  דין  אין  שבחולין  אף  לכן  שלישי,  עושה  ששני  מיוחד  דין  יש 
לאכול גם אכילת חולין בשולחן שהוא שני, כדי שלא יטעו ויאכלו תרומה על שולחן 
זה[, וממילא אין כל חשש בהנחת המגבת על השולחן, שהרי השולחן טהור, והמשקין 

שבמגבת לא יקבלו טומאה.

]הטעם שבית הלל חוששים שהמשקים שבמגבת יקבלו טומאה מהשולחן:[ ובית הלל 
שלא  להיזהר  יודעים  והם  הם,  זריזין  תרומה  אוכלי  שני,  בשלחן  להשתמש  מותר  סברי, 
לאכול תרומה על שולחן שהוא שלישי, ולא גוזרים ואוסרים אכילת חולין על שולחן 
את  להניח  שלא  לגזור  יש  שני,  שהוא  שולחן  על  שאוכלים  כיון  וממילא  שני,  שהוא 

המגבת על השולחן, שהמשקים שבה יקבלו טומאה מהשולחן.

המשך טעם בית הלל: מדוע חוששים רק לא להניח את המגבת על השולחן ]כדי שהאוכל לא 
יקבל טומאה[, ולא חוששים להניח את המגבת על הכסת ]כדי שהידים לא יקבלו טומאה[

הברייתא מסיימת בביאור שיטת בית הלל: דבר אחר, אין נטילת ידים לחולין מן התורה.

מאי דבר אחר?

מאי שנא גבי אוכלין  ]ואם תאמרו[  הכי קאמרי להו בית הלל לבית שמאי: וכי תימרו 
דחיישינן ]מה שונה אוכלים שאנחנו חוששים שלא להניח את המגבת על השולחן כדי 
שהמשקים שבמגבת לא יקבלו טומאה מהשולחן והם יחזרו וטמאו את האוכלים[, ומאי 
שנא גבי ידים דלא חיישינן ]ולמה לגבי הידים אנחנו לא חוששים, שאנו מתירים להניח 
את המגבת על הכסת, אף שהמים שבמגבת יקבלו טומאה מהכסת, והם יחזרו ויטמאו 

את הידים[,

על כך עונים בית הלל לבית שמאי, אם תשאלו שאלה זו, נאמר לכם: אפילו הכי הא 
עדיפא ]אף שאכן גם בהנחת המגבת על הכסת יש חשש, מכל מקום עדיף להניח את 
המפה על הכסת, אף שיש חשש שהידים יקבלו טומאה )מהמשקים(, כיון דאין נטילת 
ידים לחולין מן התורה, ולכן גם אם הידים יקבלו טומאה, הרי זה טומאת שאין לה יסוד 
מהתורה, שמהתורה אין מושג כזה של טומאת ידים. אבל אם יניח האדם את המגבת 
על השולחן יש בזה חשש שהמאכלים עצמם יקבלו טומאה )מהמשקים(, והרי טומאת 
יטמאו  ואל  מדאורייתא,  עיקר  להו  דלית  ידים  שיטמאו  מוטב  מהתורה,  יסודה  אוכלים 

אוכלים דאית להו עיקר מדאורייתא.

· · ·
ביאור המחלוקת הרביעית במשנה בין בית שמאי ובית הלל

בית שמאי אומרים מכבדין וכו' את הבית, ואחר כך נוטלין לידים. ובית הלל אומרים 
נוטלין לידים ואחר כך מכבדין את הבית.
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יפסדו  כזית[ לא  בית שמאי: מכבדים תחילה את הבית כדי שהאוכלים ]שיש בהם  טעמם של 
מהמים האחרונים

תנו רבנן, בית שמאי אומרים: מכבדין את הבית, ואחר כך נוטלין לידים.

שאם אתה אומר נוטלין לידים תחלה, נמצא אתה מפסיד את האוכלין, שנשאר גם שיורי 
אוכלים  לאבד  ואסור  נמאסים,  והם  עליהם  נתזין  אחרונים  ומים  כזית,  בהם  פת שיש 

שיש בהם כזית.

]אבל נטילת ידים לבית שמאי תחלה לא סבירא להו. מאי טעמא משום פירורין[. ]הב"ח 
לא גורס שורה זו, שהיא חוזרת ומבארת שוב את האמור בטעם בית שמאי[

טעמם של בית הלל: שמש תלמיד חכם נוטל את האוכלים שיש בהם כזית. ולכן יכול ליטול מים 
אחרונים, ואח"כ לכבד את הפירורים שאין בהם כזית

ובית הלל אומרים: אם שמש תלמיד חכם הוא, נוטל פירורין שיש בהן כזית, ומניח פירורין 
שאין בהן כזית, ופירורים שאין בהם כזית, אין איסור אם נמאסים ממים אחרונים הנתזים 

עליהם.

מסייע ליה לרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן: פירורין שאין בהם כזית מותר לאבדן ביד.

שורש מחלוקת בית שמאי ובית הלל:
במאי קמיפלגי, בית הלל סברי, אסור להשתמש בשמש עם הארץ ]וממילא השמש תלמיד 

חכם, והוא נוטל את הפירורים שיש בהם כזית[.

]וממילא נשארים פירורים שיש  ובית שמאי סברי, מותר להשתמש בשמש עם הארץ 
בהם כזית, ולכן צריך לכבד תחילה לפני נטילת מים אחרונים[.

הכרעת ההלכה, קודם מכבדים את הבית ואחר כך נוטלים ידים
אמר רבי יוסי בר חנינא, אמר רב הונא: בכוליה פרקין הלכה כבית הלל. בר מהא דהלכה 

כבית שמאי, שמכבדים את הבית ואחר כך נוטלים ידים.

ורבי אושעיא מתני איפכא שמה שכתוב במשנה שלנו בדעת בית שמאי הוא אומר שזו 
דעת בית הלל ]ונמצא שבית הלל הם הסוברים שמכבדים את הבית ואחר כך נוטלים 
ידים[. ובהא נמי ]ולפי זה גם במחלוקת זו[ הלכה כבית הלל, שמכבדים את הבית ואחר 

כך נוטלים ידים.

· · ·
במשנה מבואר שבין לבית שמאי ובין לבית הלל ]במחלוקת החמישית במשנה[ הנר ראשון בהבדלה
שנינו במשנה בית שמאי אומרים נר ומזון וכו' בשמים והבדלה. ובית הלל אומרים נר 

ובשמים מזון והבדלה.

מעשה ברבא שבירך על הבשמים לפני הנר
רב הונא בר יהודה איקלע לבי רבא, חזייה לרבא דבריך אבשמים ברישא.
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רב הונא שואל: הרי גם לבית שמאי וגם לבית הלל הנר לפני הבשמים

אמר ליה: מכדי בית שמאי ובית הלל אמאור לא פליגי ]על ברכת הנר אינם חולקים, 
שהיא קודמת לברכת הבשמים[, דתניא בית שמאי אומרים: נר ומזון בשמים והבדלה. ובית 

הלל אומרים: נר ובשמים מזון והבדלה.

תשובת רבא: רבי יהודה חולק על משנתינו, וסובר שבית שמאי ובית הלל נחלקו אם הנר ראשון 
או הבשמים

והבשמים[  הנר  היא רק על  זו שמבואר בה שהמחלוקת  ]משנה  זו  עני רבא בתריה, 
דברי רבי מאיר היא,

אבל רבי יהודה אומר: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המזון שהוא בתחלה, ועל הבדלה 
שהיא בסוף. על מה נחלקו על המאור ועל הבשמים, שבית שמאי אומרים על המאור ואחר 

כך בשמים, ובית הלל אומרים בשמים ואחר כך מאור.

]סיום הדברים בשם רבי יוחנן: מנהג העם למעשה, בשמים ואחר כך נר:[ ואמר רבי 
יוחנן: נהגו העם כבית הלל, אליבא דרבי יהודה.

· · ·

ביאור המחלוקת השישית במשנה בין בית שמאי ובית הלל

בית שמאי אומרים שברא כו' מאור האש. ובית הלל אומרים בורא מאורי האש.

ביאור במחלוקת בית שמאי ובית הלל: ברא לכולי עלמא הוא נוסח טוב, והמחלוקת בנוסח 'בורא'

אמר רבא: ב'ברא' כולי עלמא לא פליגי דברא משמע ]לשון עבר[, ויפה לאומרו, שעל 
בריית האור שברא בששת ימי בראשית משבחין אותו.

כי פליגי ב'בורא'. בית שמאי סברי 'בורא' דעתיד למברא ]דבר שהוא בורא תמיד[, וזה 
לא שייך כאן, שהרי מברכים על מה שנברא בששת ימי בראשית.

ובית הלל סברי, 'בורא' נמי דברא משמע ]שהוא משמע גם לשון עבר[.

דחיית הביאור: בפסוק משמע ש'בורא' הוא לשון עבר

מתיב רב יוסף, 'יוצר אור ובורא חשך'. 'יוצר הרים ובורא רוח'. 'בורא השמים ונוטיהם', 
הרי מפורש בכמה פסוקים ש'בורא' הוא לשון עבר, וקשה על הביאור בדעת בית שמאי, 

שהם סוברים ש'בורא' אינו לשון עבר.

ביאור חדש: 'ברא' ו'בורא' לכולי עלמא הוא לשון עבר, ומחלוקת בית שמאי ובית הלל היא, אם 
לומר 'מאור' או 'מאורי'

אלא אמר רב יוסף: בברא ובורא כולי עלמא לא פליגי דברא משמע ]לשון עבר, ואפשר 
לברך בברכת הנר 'ברא' או 'מאורי'[.

כי פליגי ]ובית שמאי ובית הלל נחלקו[ במאור ומאורי,
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דבית שמאי סברי: חדא נהורא איכא בנורא ]אור אחד יש באש[, ולכן צריך לומר 'מאור 
האש'.

ובית הלל סברי: טובא נהורי איכא בנורא ]הרבה סוגי אורות יש באש[, ולכן צריך לומר 
'מאורי האש'.

בית הלל לבית שמאי, הרבה  נמי הכי, אמרו להם  תניא  זה מברייתא:[  לביאור  ]ראיה 
מאורות יש באור ]שיש שלהבת אדומה לבנה וירקרקת[.

· · ·
שנינו במשנה אין מברכין כו' לא על הנר ולא על הבשמים של עובדי כוכבים. ולא 

על הנר ולא על הבשמים של מתים. ולא על הנר ולא על הבשמים של עבודה זרה.

הטעם שאין מברכים על נר של גוים: כי הגוי עשה מלאכה לאור הנר, ואין זה 'נר ששבת'
בשלמא, נר של גוים אין מברכים עליו, משום דלא שבת ממלאכת עבירה, שהנכרי עושה 
מלאכה בשבת לאור נר זה ]ואף אם הנר הודלק ביום שישי, כיון שהגוי עושה מלאכה 
לאורו, אין מברכים על נר כזה, ואף שגוי מותר בעשיית מלאכה, אין מברכים אלא על 

'נר ששבת' שלא הדליקוהו בשבת ולא עשו לפניו מלאכה שישראל אסור לעשותה[.

הטעם שאין מברכים על בשמים של גוים: כי סתם בשמיהם לעבודה זרה
אלא בשמים מאי טעמא לא ]למה אין מברכים על בשמים של גוים[?

אמר רב יהודה אמר רב: הכא במסבת עובדי כוכבים עסקינן, מפני שסתם מסבת עובדי 
]ובאופן  אלו,  בשמים  על  לברך  ואסור  היא,  זרה  לעבודה  ולסעודה[  ]לאכילה  כוכבים 
אסורים  גם  הם  הרי  זרה,  'משמשי' העבודה  בכלל  או  'תקרובת'  בכלל  שהבשמים הם 

בהנאה[.

]שאלה: בסיפא של המשנה מבואר שאין מברכים על בשמים של עבודה זרה, ומשמע שהרישא 
לא מדברת על עבודה זרה[

שואלת הגמרא: הא מדקתני סיפא, אין מברכין לא על הנר ולא על הבשמים של עבודה 
זרה, מכלל דרישא לאו בעבודה זרה עסקינן.

]תשובה: הסיפא מבארת את הרישא, שהטעם שאין מברכים על בשמים של גוים )במסיבה של 
גוים( מפני שבסתם הם לעבודה זרה[

עונה הגמרא: אמר רבי חנינא מסורא: מה טעם קאמר, מה טעם אין מברכין לא על הנר 
ולא על הבשמים של עובדי כוכבים, מפני שסתם מסבת עובדי כוכבים לעבודה זרה.

· · ·
אין מברכים אלא על 'נר ששבת'

תנו רבנן, אור ששבת. מברכין עליו. ושלא שבת, אין מברכין עליו.

)מאי שבת( ומאי לא שבת?
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ÔÈ‡ Â‡Ï Ì‡Â ÍÓ Â‡ ÂÏ

.ÂÈÁ‡ ÊÁÏ ÍÈˆÈÓ
˙È ,ÍÈ ‡ÏÂ ÁÎ˘Â ÏÎ‡˘
ÌÂ˜Ó ÍÓ ÓÂ‡ ÏÏÈ‰
,‚‚Â˘ ÈÏÈÓ È‰Â ,ÎÊ˘
ÂÊÁÏ ÍÈˆ „ÈÊÓ Ï‡
È˙ÓÈ‡ „Ú .ÍÏÂ ÂÓÂ˜ÓÏ
ÏÎ‡˙È˘ „Ú ÍÓ ‡Â‰

.ÂÈÚÓ[˘] ÔÂÊÓ‰‰ÓÎÂÈÂ‰
ÔÓÊ ÏÎ Ó‡ ÔÁÂÈ ' ,ÏÂÎÈÚ
˘È ,Ú [ÂÈ‡˘] (‡Â‰˘)
‡Óˆ˘ ÔÓÊ ÏÎ Ó‡ ˘È˜Ï
ÈÏÈÓ È‰ ,Â˙ÏÈÎ‡ ˙ÓÁÓ

.ÏÂÎÈÚ ÈÂ‰ ÔÈÏÈÓ ˙Ú‡ ˙ËÚÂÓ ‰ÏÈÎ‡ Ï‡ ‰ÂÓ ‰ÏÈÎ‡'ÈÙ.ÒÈÎ ‡˜‡.ÍÓ‰ Ï‡˘È Á‡ ÔÓ‡ ÔÈÂÚ‡Ï˘ ‰ÓÈ˜Â‡
.ÏÎ‡ ‰ÈÏ Ó‡‡˜ÏÒÂ ,ÍÓ‰ ÔÓ ˙ÂÈ ÔÓ‡ ‰ÂÚ‰ ÏÂ„‚ ÓÂ‡ ÈÒÂÈ ' ‡È˙‰Â ,ÛÈ„Ú ÍÓ„ ‡ÓÈÓÏ ,ÍÈÂ ÛÂËÁ ‰È ‰ÈÈÁÏ

.ÛÈ„Ú ÍÓ‰ ÈÎ‰ ÂÏÈÙ‡Â ,È‡˙Á‡Ô„ÈÚ„ ÔÏ ‡ÓÈÈ˜Â ,ÔÈÈÂ˘Ú „ÓÏ˙‰ÏÂ ÏÈ‡Â‰ Ô ˙È Ï˘ ˙Â˜ÂÈ˙Ó ıÂÁ ÔÓ‡ ÔÈÂÚ ÍÓ ÏÎ
.ÔÓ‡ Ô‰ÈÁ‡ ÔÈÂÚ ÈÂËÙ‡˘ÂÈÙÈÏÂÎ ‡È‰ ‰ÂÁ Â‡Ï„ ˙ÎÏÏ ÌÚ‰ ÔÈËÙ˘ ‡˘„‰ Á‡ ˘È„˜ ÌÈÓÂ‡˘Î Â‰ÈÈËÙÈÓ Ô„ÈÚ

.È‡‰"˙,‡Ó‰ÂÊ‰ ˙‡ ÈÚ‰Ï ‰„ÂÚÒ Á‡ Ì‰È„È ÍÂÒÏ Â‚‰˘ ÌÂ˜Ó ‰Î‰ ˙‡ ÎÚÓ (ÂË) ÔÓ˘ ,'ÈÙ .‰Î‰ ˙‡ ÎÚÓ ÔÓ˘
˙Î ÔÈ‡Â ,Ô‰ÈÙÏ ÍÏ ÍÈˆ ,ÍÒ˘ Á‡ „ ÌÂ˘ ,ÏÂÎ‡Ï ÍÏÓ Ì‡Â ÏÂÎ‡ÏÓ ‰È˙Ú„ ÁÒ‡ ÔÓ˘‰ ÍÒ˘ Á‡ Ï‡ .Ô˙ËÂÙ ˙Ù‰ ˙Î È‰˘ ,Ô‰ÈÁ‡Ï ‡ÏÂ Ô‰ÈÙÏ ‡Ï Ô‰ÈÏÚ ÍÏ ÍÈˆ ÂÈ‡ ,‰„ÂÚÒ‰ ˙ÓÁÓ ‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙ ÏÎ‡Ó ÈÈÓ ÂÈÙÏ Â‡Â ,ÍÒ ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎ

.È‡ÏÈÊ ' È„ Â˙ËÂÙ ˙Ù‰.ÎÚÓ ÂÈ‡ ÓÂ‡ È‡ÂÈÊ '˙ÎÈÒ ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚ ÍÓ ÔÈ‡ (‰‡) ‰„ÂÚÒ ˙ÓÁÓ ‡Ï˘ ÌÈ„ Ì‰ÈÙÏ ‡Â ÔÓ˘ ÍÒ˘ È"ÙÚ‡ ,ÓÂÏÎ.Ô‰ÈÏÚ ÍÏÓ ˙ÎÚÓ ÔÓ˘.ÎÚÓ ÂË ÔÓ˘ ÓÂ‡ [‡Á‡] '‡Ï„ ÂÈÏÚ ÍÏ ÍÈˆ ‰„ÂÚÒ Â‡È‰ Ì‡
.Ô˙ËÂÙ ˙Ù ˙Î ÔÈ‡Â ÏÎ‡ÓÎ È˘ÁÌ‰ÂÊÓ‰ Ô‰Î˘ Ì˘Î ÓÂ‡ ÈÓ‰ÂÊ ',‰„ÂÚÏ ÏÂÒÙ ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ıÁ ‡Ï˘˙ÂÓ‰ÂÊÓ ÌÈ„È ÍÎ.ÔÂÊÓ‰ ˙ÎÏ ˙ÂÏÂÒÙ ‰„ÂÚÒ‰ ÛÂÒ ÂÈ„È ÏË ‡Ï˘È‡Ó‰ÂÊ„ ÈÏÈÓ ‡ÏÂ È‡ÂÈÊ '„ ÈÏÈÓ ‡ÏÂ È‡ÏÈÊ '„ ÈÏÈÓ Â‡Ï ‡‡ ÔÓÁ  Ó‡

,ÌÈÂ˘‡ ÌÈ„È ˙ÏÈË ÂÏ‡ Ì˙˘„˜˙‰Â ‡Ú„È ‡˙È˙Ó ‡Ï‡ ‡Ú„È.Â‚È ÌÈ„È ˙ÏÈË ˙ÂÈ˜ ÂÈ„È ˙ÂÈ‰Ï ÍÈˆ ÂÏÎÂ‡ÏÂ ˙Ù‰ ÏÚ ÍÏ ‡ÂÈ˘Î˘.[ÌÈÂÁ‡] (ÌÈÂ˘‡) ÌÈÓ ÂÏ‡ ÌÈ˘Â„˜ Ì˙ÈÈ‰Â˙ÏÈË ˙ÂÈ˜ ÈÓ ÂÈ„È ˙ÂÈ‰Ï ÍÈˆ ,ÔÂÊÓ‰ ˙Î ÍÏ Ú˘È˘Î˘
.Â‚ÈÂ ÌÈ„È˘Â„˜ ÈÎ.‡Ó‰ÂÊ‰ ˙‡ ÚÏ È„Î ÌÈ„ÈÏ ÔÓ˘ ˙ÎÈÒ ˙ÂÈ˜ ÂÊÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ÌÈ˘Â„˜ ÂÈ‰˙ ÈÒÏ˜Ï Â‡Â˙˘Î Ì˙‡ ÍÎ ,ÈÒÏ˜Ï Â‡ÂÈ˘Î ÌÈ˜Ï ÂÈ„ ‰ ÔÈÏÂËÂ ÔÈ‰ËÓ ÚÈ˜˘ ÈÈ˙˘ÓÂ ˘Â„˜ È‡˘ Ì˘Î Ï‡˘ÈÏ ‰"˜‰ Ó‡ .ÔÂÊÓ‰ ˙Î ÂÊ

.ıÓÂ‡ ÛÒÂÈ ÌÈ„È Â‰ËÂ ÓÂ‡ ‡Â‰ ÔÎÂ ,ÌÎÈÙÂ‚ ÌÈÈ˜Â ÌÈÂ‰ËÂ: ̆ "ÙÏ  ÌÈ„ ÂÏ‡ ˜Ù ˜ÈÏÒ
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ברכות דף נג יום שלישי ל שבט תש"פ 

שנינו בברייתא שעל נר 'שלא שבת' אין מברכים במוצאי שבת, שנר שהודלק בשבת 
על ידי ישראל או על ידי נכרי, ]ואפילו נר שגוי הדליק ביום שישי אם גוי עושה מלאכה 
לאורו בשבת, אין מברכים על נר כזה, לכן כל נר של גוי נקרא 'נר שלא שבת'[, ואף 
שגוי מותר בעשיית מלאכה, אין מברכים אלא על 'נר ששבת' שלא הדליקוהו בשבת 

ולא עשו לפניו מלאכה שישראל אסור לעשותה.

בירור: האם מברכים על נר שישראל הדליק בשבת בהיתר

]אם  נימא  אי  נר שלא שבת.  על  כונת הברייתא שאין מברכים  הגמרא מבררת מה 
תאמר[ נר שלא שבת מחמת מלאכה, אפילו ממלאכה דהתירא ]שאף אם עשו בנר מלאכה 

המותרת כגון שהדליקוהו עבור יולדת או חולה, אין מברכים עליו[,

והתניא ]והרי אי אפשר לפרש כך, שהרי בברייתא שנינו[ אור של חיה ]יולדת[ ושל 
חולה מברכין עליו.

רב נחמן בר יצחק: מברכים על נר שישראל הדליק בהיתר, ורק אין מברכים על נר שהודלק באיסור

אמר רב נחמן בר יצחק: מאי 'נר ששבת'. ששבת מחמת מלאכת עבירה, אבל נר שהודלק 
בהיתר מברכים עליו.

]נר  תניא נמי הכי, עששית  ]ראיה מברייתא שמברכים על נר שלא הודלק באיסור:[ 
בתוך זכוכית שקופה[ שהיתה דולקת והולכת בבית ישראל כל היום כולו, למוצאי שבת 

מברכין עליה, לפי שלא נעבדה בה עבירה, שלא הודלקה בשבת.

· · ·

מברכים על נר שגוי הדליק מנר של ישראל או על נר שישראל הדליק משלו גוי, אבל לא על 
נר שגוי הדליק מגוי

תנו רבנן, נכרי שהדליק מישראל ]גוי שהדליק במוצאי שבת נר מנר של יהודי[ מברכין 
עליו.

וישראל שהדליק מנכרי ]יהודי שהדליק במוצאי שבת נר מנר של גוי[ מברכין עליו.

אבל נכרי מנכרי ]גוי שהדליק נר אפילו במוצאי שבת מנר של גוי[ אין מברכין עליו.

בירור: למה מברכים על נר שהיהודי הדליק משל הגוי, הרי הנר של הגוי נדלק בשבת

מבררת הגמרא: מאי שנא נכרי מנכרי דלא מברכים עליו, משום דלא שבת, שהנר של 
הגוי )שממנו הדליק הגוי השני( לא שבת בשבת.

אי הכי, ישראל מנכרי נמי, הא לא שבת ]הרי גם באופן שיהודי מדליק משל גוי, הנר 
של הגוי )שממנו הדליק הישראל( הרי 'לא שבת', ואם כן מדוע מברכים עליו[.
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]הצעת ביאור:[ השלהבת מתחלפת כל הזמן, והיהודי מדליק במוצאי שבת משלהבת היתר

וכי תימא ]ואם תאמר ותרצה לתרץ:[ הך איסורא אזל ליה ]האיסור, חלק הנר שהודלק 
בשבת, הלך[, והא אחרינא הוא ]והשלהבת שיש עכשיו אחרת היא[, שמתוך שהשלהבת 
דולקת והולכת, כל הזמן היא מתחלפת, והשלהבת שבנר של הגוי במוצאי שבת אינה 
אותה שלהבת שהיתה בשבת, ובידא דישראל קא מתילדא ]והנר שהיהודי מדליק במוצאי 
שבת היא שלהבת חדשה שנולדה ונוצרה במוצאי שבת ביד הישראל משלהבת שביד 

הגוי במוצאי שבת שהיא שלהבת היתר, ואין בה כל חשש[.

]דחיית הביאור:[ השלהבת אינה מוגדרת כשלהבת חדשה כל הזמן, שהרי אם כן לא היה שייך 
לעשות בשלהבת 'עקירה והנחה'

הגמרא דוחה, ומבארת שאי אפשר לומר שהשלהבת מתחלפת לגמרי, שהרי אם תאמר 
שהשלהבת מתחלפת, אם כן: אלא הא דתניא המוציא שלהבת לרשות הרבים חייב, אמאי 
]למה[ חייב, הרי אם השלהבת מתחלפת כל הזמן, נמצא מה שעקר לא הניח, ומה שהניח 
לא עקר, ואין חייבים על הוצאה, אלא אם כן עושה בחפץ עקירה והנחה, אלא מוכח 

שהשלהבת אינה מוגדרת כדבר חדש המתחלף כל הזמן.

ביאור: בנר שיהודי הדליק משל גוי, מברכים על התוספת שנוספה בהיתר

אלא לעולם דאיסורא נמי איתיה ]חלק האיסור שבשלהבת, החלק שהגוי הדליק בשבת, 
]ומה  וכי קא מברך אתוספתא דהתירא קא מברך  גם בשלהבת שבמוצאי שבת[,  נמצא 
שמברך על נר שיהודי הדליק משל גוי, הוא על חלק התוספת, שהיהודי מדליק במוצאי 

שבת, מתוספת של שלהבת היתר, שלהבת חדשה שכולה היתר[.

בירור: אם כן למה לא מברכים על נר שנכרי הדליק מנכרי, הרי גם בזה יכול לברך על התוספת 
ההיתר שהודלקה במוצאי שבת

מבררת הגמרא: אי הכי נכרי מנכרי נמי ]אם כן, מדוע אין מברכים על נר שגוי הדליק 
במוצאי שבת מנר של גוי אחר, הרי גם בזה יש תוספת היתר של מוצאי שבת[?

ביאור: בנר שנכרי הדליק מנכרי, גוזרים, שמא יברך על הנר של הגוי הראשון שהודלק בשבת

עונה הגמרא: אין הכי נמי ]אכן כן, מעיקר הדין בגוי שהדליק מגוי, היה אפשר לברך 
על חלק התוספת שנוספה במוצאי שבת[, והטעם שאין מברכים על נר זה: גזרה משום 
נכרי ראשון, ועמוד ראשון ]אם נתיר לברך על נר שגוי הדליק מגוי, שמא נבוא גם להתיר 
לברך על הנר הראשון שהגוי הדליק בשבת, לפני שנוסף בו תוספת היתר במוצאי שבת, 
וכגון שהישראל יברך את ברכת האש, מיד בצאת השבת, לפני שנוסף בנר תוספת היתר.

אבל בנר שהישראל מדליק משל נכרי לא שייך גזירה זו, כי הרי ישראל מדליק רק 
במוצאי שבת, וכשישראל מדליק כבר יש תמיד תוספת שלהבת היתר שממנה מדליק 

נר חדש בהיתר.

· · ·
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הרואה אש חוץ לכרך, אם רוב ישראל, מברך עליו
תנו רבנן, היה מהלך חוץ לכרך, וראה אור,

אם רוב נכרים בכרך, אינו מברך עליו, שהרי הולכים אחר הרוב, ורוב הכרך גוים, ואין 
מברכים על נר של גוי. אם רוב ישראל בכרך, מברך עליו.

אמרת: אם רוב נכרים  גופא קשיא, בחלק הראשון של הברייתא  הא  שואלת הגמרא: 
אינו מברך, משמע שרק ברוב גוים, אין מברך עליו, הא מחצה על מחצה ]אבל אם חצי 

כרך גוים וחצי כרך יהודים[, מברך עליו.

והדר תני, אם רוב ישראל מברך, משמע שרק ברוב ישראל מברכים עליו, הא מחצה 
על מחצה ]אבל אם חצי כרך גוים וחצי כרך יהודים[ אינו מברך עליו.

מהרישא.  שמדוייק  כפי  מברך,  נמי  על מחצה  דאפילו מחצה  הוא  בדין  הגמרא:  עונה 
ואיידי דתנא רישא רוב נכרים, תנא סיפא רוב ישראל, כלומר: אין לדייק אחרת מהסיפא, 
אין  מחצה  על  שבמחצה  משמע  מברכים,  ישראל  שברוב  בסיפא  שכתוב  שממה  ואף 
מברכים, אין לדייק מכך שבסיפא מדובר על רוב ישראל, בגלל שהרישא מדברת על 

רוב גוים, אבל לדינא אפילו במחצה על מחצה, מברכים.

· · ·
נר שביד תינוק, בודקו, אם ישראל הוא, מברכים עליו

תנו רבנן, היה מהלך חוץ לכרך וראה תינוק ואבוקה בידו,

בודק אחריו, אם ישראל הוא, מברך עליו. אם נכרי הוא, אינו מברך עליו, שאין מברכים 
על נר של גוי.

מבררת הגמרא: מאי איריא תינוק, אפילו גדול נמי, אם הוא ישראל הרי מברכים על 
הנר שבידו.

גדול  עסקינן,  החמה  לשקיעת  בסמוך  הכא  רב:  אמר  יהודה  רב  אמר  הגמרא:  מבארת 
מוכחא מילתא, דודאי נכרי הוא, ואין צריך לבדוק אחריו, שהרי אם ישראל הוא לא היה 

ממהר סמוך לחשכה מיד לאחוז נר בידו.

אבל אם הוא תינוק, אימר ישראל הוא, אקרי ונקיט ]יכול לקרוא שילד קטן אוחז נר 
מיד בסמוך לשקיעת החמה[.

· · ·
הרואה ממרחק אור עבה, מברך עליו, שנעשה להאיר. אבל אם רואה אור דק, אין מברך עליו, 

שנעשה לבישול ולא להאיר
בו אבנים  וראה אור, אם עבה כפי הכבשן ששורפים  תנו רבנן, היה מהלך חוץ לכרך, 

לסיד, מברך עליו, שאור עבה כזה, נעשה לאורה.

ואם לאו ]אם אין האור עבה[ אינו מברך עליו, שלא נעשה לאורה, אלא לצורך בישול, 
ואין מברכים אלא על נר שנעשה להאיר.
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בברייתא אחת כתוב שמברכים על אור של כבשן ובברייתא אחרת כתוב שאין מברכים
תני חדא, אור של כבשן, מברכין עליו.

ותניא אידך, אין מברכין עליו.

]מיישבת הגמרא:[ לא קשיא, הא - מה שנאמר שאין מברכים על אור הכבשן, מדובר 
בתחלה ]בתחילת שריפת האבנים בכבשן[ שאז אין האור נעשה להאיר, אלא רק לצורך 

שריפת הלבנים בכבשן.

הא – מה שנאמר שמברכים על אור הכבשן, מדובר לבסוף ]לאחר שנשרפו האבנים, 
שאז רובם מדליקים אור גדול מלמעלה לגמור את שריפת האבנים, ומשתמשים בזה 

גם לאורה[.

בברייתא אחת כתוב שמברכים על אור של תנור וכיריים ובברייתא אחרת כתוב שאין מברכים
תני חדא, אור של תנור ושל כירים, מברכין עליו.

ותניא אידך, אין מברכין עליו.

]מיישבת הגמרא:[ לא קשיא, הא - מה שנאמר שאין מברכים על אור של תנור וכיריים, 
מדובר בתחלה, שאינו נעשה להאיר אלא לבישול.

הא - מה שנאמר שמברכים על אור של תנור וכיריים, מדובר לבסוף ]לאחר שהוסק 
וכיון  לתוכו,  חומו  ולקלוט  להאיר,  בפיו,  דקין  קסמין  מדליקין  בתוכה  והפת  התנור 

שמשתמש לאורו, מברכין עליו[.

כתוב  אחרת  ובברייתא  המדרש  ובית  הכנסת  בית  של  אור  על  שמברכים  כתוב  אחת  בברייתא 
שאין מברכים

תני חדא, אור של בית הכנסת ושל בית המדרש, מברכין עליו.

ותניא אידך, אין מברכין עליו.

]מיישבת הגמרא, ביאור א':[ לא קשיא, הא - מה שנאמר שאין מברכים על אור של 
בית הכנסת, מדובר דאיכא אדם חשוב, ואזי לכבודו הדליקוה, ולא שצריך לאור, אלא 

לכבוד בעלמא, ואין מברכין עליו.

הא - מה שנאמר שמברכים על של בית כנסת, מדובר דליכא אדם חשוב, ואזי להאיר 
להם הדליקוה, ומברכים.

]ביאור ב':[ ואי בעית אימא, הא והא דאיכא אדם חשוב. ולא קשיא, הא - מה שנאמר 
שמברכים על אור של בית כנסת, מדובר דאיכא חזנא ]שיש שמש שאוכל בבית הכנסת, 

ואזי הנר עשוי גם לאורה שיאכל החזן לאורה[.

הא - מה שנאמר שאין מברכים על אור של בית כנסת, מדובר דליכא חזנא.

מה שנאמר שאין   - ואי בעית אימא, הא והא דאיכא חזנא. ולא קשיא הא  ג':[  ]ביאור 
מברכים על אור של בית הכנסת, מדובר דאיכא סהרא ]שיש ירח, שהחזן יכול לאכול 

לאורה[, ואזי לא להאיר הדליקוה אלא לכבוד אדם חשוב.
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והא - מה שנאמר שמברכים על אור של בית הכנסת, מדובר דליכא סהרא.

· · ·
הביאו לפניהם אור בבית המדרש אם כל אחד מברך לעצמו או אחד מברך לכולם

תנו רבנן, היו יושבין בבית המדרש והביאו אור לפניהם,

]דעה א':[ בית שמאי אומרים: כל אחד ואחד מברך לעצמו.

]דעה ב':[ ובית הלל אומרים: אחד מברך לכולן משום שנאמר 'ברוב עם הדרת מלך',

טעמם של בית שמאי, שכל אחד מברך לעצמו
מבררת הגמרא: בשלמא בית הלל מפרשי טעמא, אלא בית שמאי מאי טעמא?

מבארת הגמרא: קסברי מפני בטול בית המדרש, שבזמן שאחד מברך לכולם הם צריכים 
לשתוק מגרסתם כדי שיתכונו כולם וישמעו אליו ויענו אמן.

]סיוע מברייתא: בגלל ביטול זמן מועט אין אומרים בבית מדרש לאדם המתעטש 'לבריאות'[
תניא נמי הכי, של בית רבן גמליאל לא היו אומרים לאדם המתעטש, שרגילים לומר 

מרפא ]אסותא, לבריאות[ בבית המדרש, מפני בטול בית המדרש.

· · ·
נר או בשמים של מתים

אין מברכין לא על הנר ולא על הבשמים של מתים.

להאיר,  נעשה  לא  מתים,  אצל  ]הנר שמדליקים  דעבידא  הוא  לכבוד  נר,  מאי טעמא, 
אלא רק לכבודו של מת.

בשמים, לעבורי ריחא הוא דעבידי ]הבשמים שמניחים אצל מתים, לא נעשו כדי להריח 
בהם, אלא כדי להעביר את הריח הרע של המת[.

בנר של מתים יש אופנים שהוא נעשה להאיר ויש אופנים שהוא נעשה לכבוד
אמר רב יהודה אמר רב: כל שמוציאין לפניו ביום ובלילה ]מת, שמוציאים נר לפניו גם 
ביום ובגם בלילה, מפני כבודו[ אין מברכין עליו, גם על נר שהדליקו לפניו בלילה, כיון 

שהוא עשו לכבוד ולא לצורך אורה.

וכל שאין מוציאין לפניו אלא בלילה ]מת שאינו חשוב להדליק לפניו נר ביום[, מברכין 
עליו, שהנר שהדליקו לפניו נעשה להאיר ולא לכבוד.

· · ·
ברכה על בשמים ושמן שאינם עשויים להריח אלא להעביר ריח רע

אמר רב הונא: בשמים של בית הכסא ]שמוליך אדם אסטניס לבית הכסא להעביר ממנו 
ריח רע של בית הכסא[, ושמן העשוי להעביר את הזוהמא ]שמביאים בסוף הסעודה לסוך 
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ידים מזוהמות, והוא מבושם בבשמים[ אין מברכין עליו 'בורא עצי בשמים' שאינו נעשה 
להריח, ואין מברכים על בשמים שלא נעשו להריח.

מברייתא  כך  על  וקשה  להריח,  נעשו  שלא  בשמים  על  מברכים  שאין  משמע  הונא  רב  מדברי 
שמברכים על בשמים שבחנות

למימרא ]מדברי רב הונא מבואר[ דכל היכא דלאו לריחא עבידא ]שכל מקום שהבשמים 
לא נעשו להריח[ לא מברכין עלויה ]אין מברכים עליהם[,

ריח,  והריח  בשם,  של  לחנותו  הנכנס  בה:[  ששנינו  מברייתא,  כך  על  ]וקשה  מיתיבי 
אפילו ישב שם כל היום כלו, אינו מברך אלא פעם אחד. נכנס ויצא, נכנס ויצא, מברך על 

כל פעם ופעם.

והא הכא דלאו לריחא הוא דעבידא ]והרי הבשמים שבחנות, לא עומדים שם כדי להריח 
בהם, אלא כדי למוכרם[ וקמברך ]ומבואר בברייתא שצריך לברך עליהם[?

תשובה: בשמים שבחנות, נעשו גם להריח בהם ולכן מברכים עליהם

לצורך  גם  נעשו  שבחנות  בשמים  ]כן,  דעבידא  הוא  נמי  לריחא  אין,  הגמרא:  עונה 
שיריחו בהם[, כי היכי דנירחו אינשי, וניתו ונזבון מיניה ]שהמוכר רוצה שאנשים יריחו 

את הבשמים ויבואו ויקנו ממנו, ולכן מברכים על בשמים שבחנות[.

· · ·

המהלך חוץ לכרך ומריח ריח, האם מברך עליו

תנו רבנן, היה מהלך חוץ לכרך, והריח ריח.

]דעה א':[ אם רוב עובדי כוכבים, אינו מברך. אם רוב ישראל, מברך.

]דעה ב':[ רבי יוסי אומר: אפילו רוב ישראל נמי אינו מברך. מפני שבנות ישראל מקטרות 
לכשפים.

מבררת הגמרא: אטו כולהו לכשפים מקטרן ]וכי כולם עושות קטורת לכשפים[.

לכשפים[,  בשמים  שעושות  מיעוט  ]יש  לכשפים  מיעוטא  לה  הוה  הגמרא:  מבארת 
הבגדים[,  את  לבשם  כדי  בשמים  מיעוט שעושות  ]ויש  הכלים  לגמר את  נמי  ומיעוטא 
אשתכח רובא דלאו לריחא עביד ]נמצא שהרוב אינם עושות את הבשמים כדי להריח 
בהם[, וכל רובא דלאו לריחא עביד לא מברך ]וכיון שרוב הבשמים אינם נעשו כדי להריח 

בהם, אין מברכים עליהם[.

ברכה על הריח שמריח בטבריא או בציפורי בזמן שרגילים לגמר את הכלים

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: המהלך בערבי שבתות בטבריא ]שהיו רגילים 
כלים  שם  לגמר  רגילים  ]שהיו  בצפורי  שבתות  ובמוצאי  שבת[  בערב  כלים  שם  לגמר 
במוצאי שבת[ והריח ריח, אינו מברך. מפני שחזקתו אינו עשוי אלא לגמר בו את הכלים 

]לבשם בעשנו את הבגדים[,
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ריח בשוק של גוים
תנו רבנן: היה מהלך בשוק של עובדי כוכבים, נתרצה להריח, הרי זה חוטא.

· · ·
]עמוד ב[ שנינו במשנה: ואין מברכין על הנר עד שיאותו ]שיהנו מאורו[.

דעה א': אין צריך לעמוד בקירבת הנר כדי לברך עליו, אלא צריך שהאור יהיה מספיק חזק שאם 
היה עומד בקרבת המקום היה יכול ליהנות מהנר

אמר רב יהודה אמר רב: לא יאותו, יאותו ממש שאפילו לא עמד בקירבת מקום שנהנה 
מהאור, אלא כל שאילו עומד בקרוב ומשתמש לאורה ]כל שאילו היה עומד קרוב לנר, 

היה יכול ליהנות ממנו[ מברך עליו, ואפילו אם כעת עומד ברחוק מקום.

וכן אמר רב אשי: ברחוק מקום שנינו.

שאלה: בברייתא משמע שאם עומד בריחוק מהנר, אינו מברך
מיתיבי, היתה לו נר טמונה בחיקו או בפנס ]בעששית[, או שראה שלהבת ולא נשתמש 
לאורה, או נשתמש לאורה ולא ראה שלהבת, אינו מברך, עד שיראה שלהבת וישתמש לאורה.

בשלמא, משתמש לאורה ולא ראה שלהבת, שאז אינו מברך, משכחת לה דקיימא בקרן 
זוית, שיכול להשתמש לאורה ואינו רואה את השלהבת.

אלא ראה שלהבת ולא נשתמש לאורה היכי משכחת לה, לאו דמרחקא ]וכי לא מדובר 
שהוא עומד במרחק, שבאופן כזה רואה את השלהבת ולא יכול להשתמש לאורה[, ועל 

זה הברייתא אומרת, שאין מברך כיון שנמצא בריחוק מהנר.

תשובה: אין כונת הברייתא שאם עומד בריחוק מהנר, אינו מברך. אלא שאם הנר חלש, אינו מברך
לא, כגון דעמיא ואזלא, באופן שהנר הולך ומתכבה, הרי זה בגדר של 'ראה שלהבת 
ולא נשתמש לאורה', שאינו יכול להשתמש לאורה, ולכן אינו מברך עליה. אבל אם יכול 

להשתמש לאורו ]אילו היה ביקרבת הנר[ אף שכעת הוא בריחוק מהנר, מברך עליו.

]גדר הארת הגחלים שאפשר לברך עליהם:[ תנו רבנן, גחלים לוחשות ]שגדרם מבואר 
להלן[, מברכין עליהן. אבל אם הגחלים אוממות ]הולכות ומתכבות[, אין מברכין עליהן.

מבארת הגמרא: היכי דמי לוחשות?

אמר רב חסדא: כל שאילו מכניס לתוכן קיסם ודולקת מאיליה.

]ספק בגירסת תיבת 'אוממות'[ איבעיא להו, אוממות או עוממות.

תא שמע, דאמר רב חסדא בר אבדימי: 'ארזים לא עממהו בגן אלהים', הרי מוכח מהפסוק 
שהגירסא היא 'אוממות' בא', ולא 'עוממות' בע'.

דעה ב': אין צריך ליהנות בפועל מהנר, אך צריך לעמוד בקירבת הנר באופן שיכול ליהנות מהנר
ורבא אמר: יאותו ממש ]אף שאין צריך ליהנות בפועל מהנר, מכל מקום צריך לעמוד 

בקירבת הנר[ באופן שאם ירצה יוכל ליהנות ממנו.
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וכמה הוא צריך להיות בסמוך?

אמר עולא: כדי שיכיר בין איסר לפונדיון ]שתי סוגי מטבעות[.

חזקיה אמר: כדי שיכיר בין מלוזמא ]משקל[ של טבריא, למלוזמא ]למשקל[ של צפורי.

אפילו  לעמוד  או  לנר  בסמוך  לעמוד  אם  הנר  על  הברכה  בענין  כשיטתם,  האמוראים  הנהגת 
בריחוק מהנר

רב יהודה היה מברך, אדבי ]על אור שבבית[ אדא דיילא, ורחוק מביתו היה, שרב יהודה 
לשיטתו שלא צריך לעמוד בסמוך לנר, כדי לברך עליו.

רבא מברך, אדבי ]על אור שבבית[ גוריא בר חמא, שסמוך לביתו היה, ורבא לשיטתו 
שצריך לעמוד סמוך לנר כדי לברך עליו.

אביי מברך, אדבי ]על אור שבבית[ בר אבוה.

· · ·

אין חייב לחזר אחר נר

אמר רב יהודה אמר רב: אין מחזרין על האור, כדרך שמחזרים על המצות, שאם אין לו 
נר, אין צריך לחזר אחריו.

כיון  נר לברך עליו[,  ]מתחילה הייתי מחזר אחר  זירא: מריש הוה מהדרנא  אמר רבי 
דשמענא להא דרב ]כיון ששמעתי את מה שאמר רב[ יהודה אמר רב, אנא נמי לא מהדרנא 
]אני גם לא חיזרתי אחר נר[, אלא אי מקלע לי ממילא מבריכנא ]אלא אם נקלע לידי 

נר ממילא, הייתי מברך עליו[.

· · ·

ביאור המחלוקת השביעית במשנה בין בית שמאי ובית הלל

למקומו  יחזור  אומרים:  שמאי  בית  בירך,  ולא  ]ושכח  וכו'  שאכל  מי  במשנה:  שנינו 
ויברך. ובית הלל אומרים: יברך במקום שנזכר[.

מחלוקת ב"ש וב"ה היא אם בשוגג צריך לחזור למקום שאכל כדי לברך שם, אבל במזיד לכו"ע 
צריך לחזור ולברך

אמר רב זביד, ואיתימא רב דימי בר אבא: מחלוקת בשכח. אבל במזיד, דברי הכל יחזור 
למקומו ויברך.

מבררת הגמרא: פשיטא, והרי 'ושכח' תנן.

מבארת הגמרא: מהו דתימא הוא הדין ]שבית שמאי ונחלקו[ אפילו במזיד, והאי דקתני 
'ושכח', להודיעך כחן דבית שמאי ]שמחמירים אפילו בשוגג שצריך לחזור למקומו[, קא 

משמע לן ]שרק בשוגג הם נחלקו[.
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ברייתא, משא ומתן בין בית שמאי לבית הלל אם בשוגג צריך לחזור או לא
תניא, אמרו להם בית הלל לבית שמאי: לדבריכם שמי שאכל ושכח ולא בירך יחזור 

למקומו, וכי מי שאכל בראש הבירה, ושכח וירד ולא ברך, יחזור לראש הבירה ויברך.

אמרו להן בית שמאי לבית הלל: לדבריכם שמי שאכל ושכח ולא בירך אינו צריך לחזור 
למקום אכילתו כדי לברך, מי ששכח ארנקי בראש הבירה, וכי הוא לא יעלה ויטלנה, אם 

כן, אם לכבוד עצמו הוא עולה, לכבוד שמים לא כל שכן.

מעשה באחד שנעקר בשוגג וחזר למקומו ומצא ארנק זהב. ואחר שנעקר במזיד ולא חזר למקומו 
ואכלו אריה

המקום  מן  ונעקר  פי ששגג  על  אף  כבית שמאי,  בשוגג  עביד  חד  הנהו תרי תלמידי, 
על ידי שכחה, החמיר על עצמו כבית שמאי, וחזר למקום שאכל וברך, ואשכח ארנקא 

דדהבא ]ומצא ארנק זהב[.

וחד עביד במזיד כבית הלל, נעקר ממקום שאכל במזיד כדי לברך במקום אחר, ואכליה 
אריא ]ואכלו אריה[.

מעשה ברבה בר בר חנה שחזר לברך במקום האכילה ומצא יונה של זהב
רבה בר בר חנה הוה קאזל בשיירתא ]היה הולך בשיירא[, אכל, ואשתלי ולא בריך ]ושכח 
ולא בירך ברכת המזון[, אמר: היכי אעביד ]איך אעשה[, אי אמינא להו אנשאי לברך ]אם 
אומר להם ששכחתי לברך[, אמרו לי, בריך ]יאמרו לי בני החבורה[, תברך כאן במקום זה, 
שהרי כל היכא דמברכת לרחמנא מברכת ]בכל מקום שאתה מברך, אתה מברך את ה'[.

לכן, מוטב דאמינא להו אנשאי יונה דדהבא ]מוטב שאומר להם: שכחתי יונה של זהב[.

אמר להו רבה בר בר חנה: אנטרו לי דאנשאי יונה דדהבא ]תמתינו לי, ששכחתי יונה 
של זהב[.

אזיל ובריך ואשכח יונה דדהבא ]הלך רבה בר בר חנה, ומצא שם יונה של זהב[.

מבררת הגמרא: ומאי שנא יונה ]מדוע אמר להם דוקא ששכח 'יונה' של זהב[?

מבארת הגמרא: דמתילי ]שמשולים[ כנסת ישראל ליונה. דכתיב 'כנפי יונה נחפה בכסף 
ואברותיה בירקרק חרוץ', מה יונה אינה ניצולת אלא בכנפיה ]או בורחת, או נלחמת בראשי 

כנפיה[, אף ישראל אינן ניצולין אלא במצות.

· · ·
שנינו במשנה: עד אימתי הוא וכו' ]מברך, עד כדי שיתעכל המזון שבמעיו[.

כמה זמן הוא שיעור עיכול
כמה שיעור עכול?

]דעה א':[ אמר רבי יוחנן: כל זמן שאינו רעב.

]דעה ב':[ וריש לקיש אמר: כל זמן שיצמא מחמת אכילתו.
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]שאלה: הרי ריש לקיש אמר שיעור אחר:[ אמר ליה רב יימר בר שלמיא למר זוטרא, 
ואמרי לה רב יימר בר שיזבי למר זוטרא: מי אמר ריש לקיש הכי, והאמר רב אמי אמר ריש 

לקיש: כמה שיעור עכול? כדי להלך ארבע מילין.

]תשובה, לריש לקיש יש שיעור לאכילה מרובה ויש לאכילה מועטת:[ עונה הגמרא: 
לא קשיא. כאן - מה שאמר ריש לקיש שהשיעור הוא ד' מיל, מדובר באכילה מרובה. כאן 
– מה שאמר ריש לקיש שהשיעור הוא כל זמן שיצמא מאכילתו, מדובר באכילה מועטת.

· · ·
שנינו במשנה: בא להם יין וכו'. ]ומסיימת המשנה: עונים אחר ישראל המברך, אפילו 

שלא שמע ממנו את כל הברכה[.

שאלה: כיצד העונה אמן יוצא ידי חובה כשהוא לא שמע את כל הברכה
למימרא דישראל אף על גב דלא שמע כולה ברכה עונה, במשנה משמע שעל ברכת 
ישראל עונין אמן, אף אם לא שמע את כל הברכה, ועל כך קשה: וכי לא שמע היכי נפיק 

]אם הוא לא שמע את כל הברכה כיצד הוא יוצא ידי חובתו[.

תשובה: אכן, אין מדובר שהוא עונה אמן לצאת ידי חובה
וכן אמר רב נחמן  ואינו מחוייב בברכה.  בשלא אכל עמהן,  אמר חייא בר רב: מדובר 

אמר רבה בר אבוה: בשלא אכל עמהן.

· · ·

אמוראים שאמרו לבניהם 'חטוף ובריך'
אמר ליה רב לחייא בריה: ברי חטוף ובריך ]בני, כשמושיטין כוס של ברכה הוי מחזר 

שיתנהו לך ותברך[, וכן אמר רב הונא לרבה בריה: חטוף ובריך.

שאלה: מדברי האמוראים משמע שעדיף לברך מאשר לצאת ידי חובה מאחר ולענות אמן, וקשה 
מברייתא שמבואר בה שהעונה עדיף

למימרא ]מדברי האמוראים לבניהם משמע[ דמברך עדיף ממאן דעני אמן.

והתניא ]וקשה על כך ממה ששנינו בברייתא:[ רבי יוסי אומר: גדול העונה אמן, יותר 
מן המברך. אמר ליה רבי נהוראי: השמים ]לשון שבועה[, כן הוא, שהעונה אמן גדול יותר. 
וגבורים  ]במלחמה[,  ומתגרין  יורדין  פשוטים[  ]חיילים  גוליירין  שהרי  לכך[  ]ראיה  תדע 
]וחיילים גבורים[ יורדין ומנצחין, וכך בברכה, אמירתה בחייל פשוט, וסיומה בעניית האמן 
שנמשלת לנצחון והשלמת המלחמה בחייל גיבור. הרי שגדול העונה אמן יותר מהמברך.

תשובה: עניין זה הוא מחלוקת תנאים אם מברך עדיף או עונה עדיף
זה[, שהברייתא המובאת היא דעת  ]נחלקו התנאים בעניין  תנאי היא  עונה הגמרא: 
רבי יוסי הסובר שהעונה עדיף, והאמוראים סברו כהברייתא החולקת וסוברת שהמברך 
עדיף, דתניא ]ששנינו בברייתא[ אחד המברך ואחד העונה אמן במשמע ]שיש רמז בפסוק 
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מן  יותר  למברך  שכר  ליתן  אלא שממהרין  אמן[,  לענות  שצריך  וגם  לברך  שצריך  גם 
העונה אמן.

· · ·
עניית אמן אחר תינוקות של בית רבן

בעי מיניה שמואל מרב: מהו לענות אמן אחר תינוקות של בית רבן, כשלומדים ברכות 
מפי רבן.

אמר ליה רב: אחר הכל עונין אמן, חוץ מתינוקות של בית רבן, הואיל ולהתלמד עשויין, 
ואינם מתכוונים לברך אלא ללמוד.

והני מילי שאין עונים אחריהם אמן, בדלא עידן מפטרייהו ]כשאינו הזמן שהם אומרים 
את ההפטרה ומברכין בתורה ובנביא[, אבל בעידן מפטרייהו ]שאז הם מתכונים לברך[, 

עונין אחריהן אמן.

· · ·
האם שמן מעכב את הברכה

מים  הידים אחרי  בו את  לסוך  רגילים  ]שהיו  רבנן, שמן  תנו  א', שמן מעכב:[  ]דעה 
אחרונים להעביר את הלכלוך[, מעכב את הברכה ]שאסור לברך עד שיובא. ועוד שכל 
זמן שלא סכו את הידים בשמן, הסעודה לא הסתיימה ויכול לאכול כל דבר הבא בקנוח 

סעודה בלא ברכה[. דברי רבי זילאי.

]דעה ב', שמן אינו מעכב:[ רבי זיואי אומר: אינו מעכב.

]דעת רב אחא: שמן טוב מעכב[ רבי אחא אומר: שמן טוב ]שיש בו בשמים[ מעכב את 
הברכה למי שרגיל בו.

]רבי זוהמאי כדעה א':[ רבי זוהמאי אומר: כשם שמזוהם פסול לעבודה בבית המקדש, 
כך ידים מזוהמות פסולות לברכה.

]רב נחמן בר יצחק: ברייתא שצריך לסוך את הידים בשמן לפני שמברך[
מתניתא  אלא  ידענא,  זוהמאי  ולא  זיואי,  ולא  זילאי,  לא  אנא,  יצחק:  בר  נחמן  רב  אמר 

ידענא, דאמר רב יהודה אמר רב, ואמרי לה במתניתא תנא:

'והתקדשתם', אלו מים ראשונים ]שבהם נוטלים את הידים לסעודה[.

'והייתם קדושים', אלו מים אחרונים.

'כי קדוש', זה שמן ]שבו סכים את הידים, לנקותם לפני ברכת המזון[.

'אני ה' אלהיכם', זו ברכה ]שלאחר מים אחרונים וסיכת הידים, מברכים ברכת המזון[.

הדרן עלך אלו דברים:
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 ÏÂ„‚‰ ÌÈ‰ ˙‡ ‰˘Ú˘  ÍÂ ÓÂ‡ ÏÂ„‚‰

„ÌÈÓ˘‚‰  ÏÚ  ÌÈ˜ÙÏ  Â‰‡Â˘ ÔÓÊ ÏÚÂ
 ÈËÓ‰Â ÂË‰ ÍÂ ÓÂ‡ ˙ÂÂË ˙ÂÂ˘

‰ÏÚ˙Ó‡‰ ÔÈÈ„ ÍÂ  ÓÂ‡ ˙ÂÚ ˙ÂÂ˘Â˘„Á ˙È ‰ ÌÈÏÎ ‰˜Â
‰Ê‰ ÔÓÊÏ  ÂÚÈ‚‰Â  ÂÓÈÈ˜Â  ÂÈÈÁ‰˘ ÍÂ  ÓÂ‡ ÌÈ˘„ÁÊÔÈÚÓ ‰Ú‰ ÏÚ ÍÓ

‰Ú‰  ÏÚ ÔÈÚÓ ‰ÂË‰ ÏÚÂ ‰ÂË‰  ÏÚÁ ‡Â˘ ˙ÏÙ˙  ÂÊ  È‰  Ú˘Ï ˜ÚÂˆ‰Â
 ‡Â˘ ˙ÏÙ˙ ÂÊ  È‰  ÎÊ È˙˘‡ „Ï˙˘ ÔÂˆ  È‰È ÓÂ‡Â ˙ÂÚÓ  Â˙˘‡ ‰˙È‰

 ‡ ‰È‰‡Ï˘ ÔÂˆ È‰È ÓÂ‡Â ÈÚ ‰ÁÂˆ  ÏÂ˜ ÚÓ˘Â Í„È˙È ÍÂ˙ ‡‰˙
Â˙‡ÈˆÈ ˙Á‡Â  Â˙ÒÈÎ ˙Á‡ ÌÈ˙˘ ÏÏÙ˙Ó  ÍÎÏ  ÒÎ‰ ‡Â˘ ˙ÏÙ˙  ÂÊ È‰

ÓÂ‡  È‡ÊÚ  ÔË Ú˘ ÏÚ ‰‡„Â‰ Ô˙Â Â˙‡ÈˆÈ ÌÈ˙˘Â  Â˙ÒÈÎ ÌÈ˙˘ Ú‡
„È˙Ú‰ ÏÚ ˜ÚÂˆÂÈ ‰ÂË‰ ÏÚ ÍÓ˘ Ì˘Î ‰Ú‰  ÏÚ  ÍÏ Ì„‡ ÈÈÁ

Ó‡˘1 ˆÈ ÍÈˆÈ È˘ ÍÏ ÏÎ 'Â‚Â ÍÏ ÏÎ ÍÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ ˙‰‡Â
 ÏÎ Í„‡Ó  ÏÎÂ Í˘Ù ˙‡ ÏËÂ ‡Â‰ ÂÏÈÙ‡ Í˘Ù  ÏÎÂ  Ú‰ ˆÈÂ ÂË

ÂÏ ‰„ÂÓ  ÈÂ‰ ÍÏ „„ÂÓ ‡Â‰˘ ‰„ÓÂ ‰„Ó ÏÎ Í„‡Ó ÏÎ ‡" „  ÍÂÓÓÎ ‡Ï
 ÌÈ˘„˜‰  È˘„˜ ˙È „‚Î  ÔÂÂÎÓ ‡Â‰˘ ÁÊÓ‰ Ú˘  „‚Î Â˘‡ ˙‡ Ì„‡ Ï˜È

Ï ‡ÏÂ  ÂÈÏ‚ ÏÚ˘  ̃ ‡Â Â˙„ÂÙÂ ÂÏÚÓÂ ÂÏ˜Ó ˙È‰  ‰Ï ÒÎÈ  ‡ÏÂ
 ÌÈÓÂ‡  ÂÈ‰ ˘„˜Ó˘ ˙ÂÎ ÈÓ˙ÂÁ ÏÎ ÓÂÁÂ Ï˜Ó ‰˜È˜Â ‡È„Ù˜ Â˘ÚÈ

 ÂÏ˜Ï˜˘Ó ÌÏÂÚ‰  „ÚÂ‰È˘ ÂÈ˜˙‰  „Á‡ ‡Ï‡ ÌÏÂÚ ÔÈ‡ ÂÓ‡Â ÌÈ˜Â„ˆ‰
 Ì„‡ ‡‰È˘ ÂÈ˜˙‰Â ÌÏÂÚ‰ „ÚÂ ÌÏÂÚ‰  ÔÓ ÌÈÓÂ‡ÂÁ ÌÂÏ˘ ˙‡  Ï‡Â˘

Ó‡˘ Ì˘2ÂÓ‡ÈÂ ÌÎÓÚ '‰ ÌÈˆÂ˜Ï Ó‡ÈÂ ÌÁÏ ˙ÈÓ ‡ ÊÚ ‰‰Â
ÓÂ‡Â '‰  ÍÎÈ ÂÏ3ÓÂ‡Â ÏÈÁ‰ Â‚ ÍÓÚ '‰4 ÍÓ‡ ‰˜Ê ÈÎ  ÊÂ˙ Ï‡

ÓÂ‡Â5 ̇ Ú ÌÂ˘Ó Í˙Â˙ ÂÙ‰  ÓÂ‡  Ô˙ È  Í˙Â˙  ÂÙ‰ '‰Ï ˙Â˘ÚÏ ˙Ú
:'‰Ï ˙Â˘ÚÏ'Ó‚ÈÏÈÓ È‰ ‡Ó‡˜ Ó‡„ ÔÁÂÈ  È Ó‡6 ÍÂ Â˙È Ó‡ÈÂ

 ‡‰Â  ÔÈÎÓ ‡Ï „ÈÁÈ„ ‡ÒÈ‡  ÔÈÎÓ  ÌÈ„ ‡ÒÈ‡ 'Â‚Â  ÏÈˆ‰ ˘‡ '‰
 ‡ÒÈ ‰ÈÏ  „ÈÚ˙‡ ‡È‡ ‰ÈÏÚ ÏÙ  ‡ÈÓÈ Ú ÏÈÊ‡ ‡˜ ‰Â‰„ ‡‚ ‡Â‰‰
 ÍÂ ÍÈ Ì˙‰Ï ˙ÈËÓ„ ˙ÓÈ‡  ÏÎ Ï"‡Â ‡„ ‰ÈÓ˜Ï ‡˙‡  ‰ÈÈÓ  Ïˆ˙È‡Â
 ̇ ÂÚ„ ‡˙˜Ù ÏÈÊ‡˜ ‰Â‰ ‡È„ ‰È ÓÂ ‰Ê‰ ÌÂ˜Ó Ò ÈÏ ‰˘Ú˘
 ‡ÓÊ Â˙Â È˙˘È‡Â ‡ÈÓ„ ‡ÈÚ ‰ÈÏ ÈÈ‡ ‡ÒÈ ‰ÈÏ „ÈÚ˙È‡  ‡ÈÓÏ ‡ÁˆÂ
 ‰ÈÏ ‡˜Ù˙È‡ ‡ˆÈÙ ‡ÏÓ‚ ‰ÈÏÚ ÏÙÂ ‡ÊÂÁÓ„ ‡˜˙Ò ÏÈÊ‡˜ ‰Â‰ ‡„Á

ÈÎ ‰Â‚Ï ÏÚ ‡˙È˘‡Ó ÏÓ‚Â ˙ÂÚ Ò ÈÏ ‰˘Ú˘ ÍÂ ÍÈ ˙ÂÚÏ  ‡ËÓ
ÈÓ‡ ˙ÂÚÂ  ÏÓ‚ Ò  ÈÏ ‰˘Ú˘ ÍÂ  ÍÈ ‡ÊÂÁÓ„ ‡˜˙ÒÏ ‡ËÓ ÈÎ

ÈÎÂÏ ÈÈÈÁÈÓ ‡ÓÏÚ  ÈÏÂÎ ÌÈ„  ‡ÒÈ‡ÒÂ‰È‡ „ÈÁÈ„ ‡ÒÈ‡[‡]ÈÎÂÏ ÈÈÁ
Ô Â˙ÚÈ‡  ÔÂ‡  ÈÏÁ ˙ÂÚÓ Ô„È‰ ˙ÂÚÓÂ ÌÈ‰ ˙ÂÚÓ ‰‡Â‰
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 Ï˘ Â˙˘‡Â  ̃ ÏÓÚ ‰ÓÁÏÓ  Ú˘Â‰È  ‰˘Ú˘ ‰Ú˘  ‰˘Ó ‰ÈÏÚ ˘È˘  Ô‡Â
 Á˘Â ‰‡„Â‰  Ô˙È˘ ÍÈˆ  ÔÏÂÎ ÏÚ ‰ÓÂ˜Ó ‰ÚÏ˘ ÂÁÈÈ ˙ÓÂÁÂ ËÂÏ
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È˙Î„ Ô„È‰ ˙ÂÚÓ ‰˘È8'‰ ˙È ÔÂ‡‰  È‡˘Â ÌÈ‰Î‰  Â„ÓÚÈÂ

ÈÂ‚‰ ÏÎ  ÂÓ˙ ˘‡ „Ú ‰Á ÌÈÂÚ Ï‡˘È  ÏÎÂ  ÔÎ‰ Ô„È‰ ÍÂ˙ ‰Á
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ברכות דף נד יום רביעי א אדר תש"פ 

משנה

ברכות כשרואה מקומות שונים

הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל, אומר: 'ברוך שעשה  ]מקום שנעשו בו ניסים:[ 
נסים לאבותינו במקום הזה'.

]מקום שנעקרה ע"ז:[ הרואה מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים, אומר: 'ברוך שעקר 
עבודת כוכבים מארצנו'.

ברכות על שינויים שקורים בעולם

ועל  אדמה[,  ]רעידות  הזועות  ועל  ארוך[,  זנב  להם  שיש  שנראה  ]כוכבים  הזיקין  על 
הרעמים, ועל הרוחות, ועל הברקים, אומר: 'ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם', לפי שדברים 

אלו נראים או נשמעים למרחוק, וניכר בהם שכוחו וגבורותו מלא עולם.

ברכות על הבריאה

עושה  'ברוך  אומר  המדברות,  ועל  הנהרות,  ועל  הימים,  ועל  הגבעות,  ועל  ההרים,  על 
בראשית'.

רבי יהודה אומר: ]הים הגדול, כיון שהוא חשוב מכולם, קבעו לו ברכה מיוחדת, ולכן[ 
הרואה את הים הגדול אומר: 'ברוך שעשה את הים הגדול'. ומברך ברכה זו רק בזמן שרואהו 

לפרקים, אבל אם רואהו לעיתים תכופות אין מברך עליו.

ברכות על דברים טובים ורעים

על הגשמים, ועל בשורות טובות, אומר: 'ברוך הטוב והמטיב'.

על בשורות רעות אומר: 'ברוך דיין האמת'.

בנה בית חדש, וקנה כלים חדשים, אומר: 'ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה'.

מברך על הרעה מעין על הטובה ]מברך על דבר שכעת הוא רע 'ברוך דיין האמת', אף 
שיש בדבר זה מענין הטוב, שיתכן שבהמשך יצא מכך טוב[, ועל הטובה מעין על הרעה 
]ועל דבר שכעת הוא טוב מברך 'ברוך הטוב והמטיב', אף שיש בדבר זה מענין הרע, 

שיתכן שבהמשך יצא מכך רע[.

· · ·

הצועק לשעבר

והצועק לשעבר, הרי זו תפלת שוא.
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]דוגמא א' לתפילת שוא:[ היתה אשתו מעוברת, ואומר: 'יהי רצון שתלד אשתי זכר', הרי 
זו תפלת שוא, שהרי היא כבר מעוברת בזכר או בנקיבה.

]דוגמא ב' לתפילת שוא:[ היה בא בדרך, ושמע קול צוחה בעיר, ואומר: 'יהי רצון שלא 
תהא בתוך ביתי', הרי זו תפלת שוא, שהצוחה כבר היתה או בביתו או שלא בביתו.

תפילת הנכנס לכרך והיוצא מהכרך

]דעה א':[ הנכנס לכרך המהלך בדרך וצריך לעבור כרך, ושם מצויים מושלים רעים 
ומחפשים עלילות, מתפלל שתים, אחת בכניסתו ]מתפלל שיכנס לשלום[, ואחת ביציאתו 

]מתפלל שיצא לשלום[.

]דעה ב':[ בן עזאי אומר: מתפלל ארבע, שתים בכניסתו, ושתים ביציאתו. שבין בכניסה 
ובין ביציאה: נותן הודאה על שעבר, וצועק על העתיד.

· · ·

אופן הברכה על הרעה

על  כשם שמברך  ובלב שלם[,  ]בשמחה  דיין האמת  ברוך  לברך על הרעה  חייב אדם 
הטובה ברוך הטוב והמטיב ]בשמחה ובלב שלם[.

שנאמר, 'ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך' וגו'. 'בכל לבבך' בשני יצריך, ביצר טוב וביצר 
הרע. 'ובכל נפשך', אפילו הוא נוטל את נפשך. 'ובכל מאדך', בכל ממונך.

דבר אחר, 'בכל מאדך' בכל מדה ומדה שהוא מודד לך ]בכל מדות המדודות לך, בין 
מדה טובה בין מדת פורענות[ הוי מודה לו.

· · ·

התנהגות בכבוד כנגד הר הבית

כנגד שער המזרח ]שער  ינהג קלות ראש[  לא יקל אדם את ראשו ]לא  ]קלות ראש:[ 
הכניסה להר הבית[, שהוא מכוון כנגד בית קדשי הקדשים, שכל השערים היו מכוונים 

בהר הבית ובבית המקדש זה מול זה, כנגד שער קודש הקדשים[.

]כניסה כהולכי דרכים:[ ולא יכנס להר הבית, במקלו, ובמנעלו, ובפונדתו ]חגור חלול 
ונותנין בו מעות[, ובאבק שעל רגליו.

]קיצור דרך הר הבית:[ ולא יעשנו קפנדריא ]קיצור דרך[.

]רקיקה בהר הבית:[ ורקיקה מקל וחומר.

נוסח חתימת ברכה בבית המקדש

כל חותמי ברכות שבמקדש ]בסוף כל ברכה שהיו מברכים במקדש[ היו אומרים 'עד 
העולם': כגון בברכת חונן הדעת, היו אומרים 'ברוך אתה ה' אלהי ישראל עד העולם 

ברוך חונן הדעת', וכן בכל הברכות כך היו מברכים.
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משקלקלו הצדוקים, ואמרו, אין עולם אלא אחד ]שאמרו שיש רק את העולם הזה, והיו 
כופרים בתחיית המתים[,

התקינו ]עזרא וסייעתו[, שיהו אומרים בסוף כל ברכה 'ברוך אתה ה' אלהי ישראל מן 
העולם ועד העולם' ]העולם הזה והעולם הבא[, וכגון בברכת חונן הדעת התקינו לומר: 

'ברוך אתה ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך חונן הדעת'.

תקנה לשאול שלום בשם ה'

ואין  הוא,  ברוך  הקדוש  של  ]בשמו  בשם  חברו  שלום  את  שואל  אדם  שיהא  והתקינו 
אומרים שיש בזה זלזול בכבודו של מקום שמוציאים שם שמים בשביל כבוד הבריות[.

]מקור א':[ כמו שבועז אמר 'ה' עמכם', שנאמר, 'והנה בעז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים 
ה' עמכם, ויאמרו לו יברכך ה''.

]מקור ב':[ ואומר ]ועוד נאמר[ שהמלאך אמר לגדעון 'ה' עמך גבור החיל'.

ואומר 'אל תבוז כי זקנה אמך' ]למוד  ]מקור שיש ללמוד מ'זקני אומתך' איך לנהוג[ 
מדברי זקני אומתך לעשות מה שראית שעשו הם[.

]מקור שמותר לשאול בשלום חבירו בשם ה':[ ואומר 'עת לעשות לה' הפרו תורתך' ]פעמים 
שמבטלים דברי תורה כדי לעשות לה', אף זה, המתכוין לשאול לשלום חברו, זה רצונו 
של מקום, שנאמר בקש שלום ורדפהו, מותר להפר תורה ולעשות דבר הנראה אסור[.

רבי נתן אומר: 'הפרו תורתך, משום עת לעשות לה''.

גמרא
מנא הני מילי שמברכים על נס?

מקור שמברכים על הנס

אמר רבי יוחנן: דאמר קרא 'ויאמר יתרו, ברוך ה' אשר הציל' וגו', הרי שבירך על הנס 
של ישראל שניצלו ממצרים.

שאלה: מהמשנה ומהפסוק שהובא כמקור הדין משמע שמברכים רק על נס של רבים, והרי רבא 
הורה לברך ]גם[ על נס של יחיד

שואלת הגמרא: אניסא דרבים מברכינן ]וכי רק על נס של רבים מברכים[, אניסא דיחיד 
יוחנן  רבי  לא מברכים[, שכך משמע מהמקור שהביא  יחיד  נס של  ]ועל  לא מברכינן 

שמדבר על נס של רבים.

והא ההוא גברא דהוה קא אזיל ]והרי היה אדם שהלך[ בעבר ימינא ]שם מדינה בדרומו 
של פרת[, נפל עליה אריא ]נפל עליו אריה[, אתעביד ליה ניסא ואיתצל מיניה ]נעשה לו 

נס וניצל ממנו[,
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אתא לקמיה דרבא ]בא לפני רבא[, ואמר ליה רבא: כל אימת דמטית להתם בריך ]כל 
מתי שתבוא לשם תברך[ 'ברוך שעשה לי נס במקום הזה'.

ועוד, והרי מר בנו של רבינא בירך על ניסים שאירעו לו

ומר בריה דרבינא, הוה קאזיל בפקתא ]היה הולך בבקעה[ דערבות ]שם מקום[, וצחא 
למיא ]וצמא למים[, איתעביד ליה ניסא, איברי ליה עינא דמיא ואישתי ]נברא לו מעיין 

מים והוא שתה[.

ותו ]ועוד, מעשה היה עם 'מר' בנו של רבינא[, זמנא חדא הוה קאזיל ]פעם אחת הלך[ 
גמל  עליו  ]ונפל  פריצא  גמלא  עליה  ונפל  מחוזא[,  העיר  של  ]בשוק  דמחוזא  ברסתקא 

משוגע שעסקיו רעים[,

איתפרקא ליה אשיתא ]נפלה חומת בית שהיה סמוך לו[, על לגוה ]ונכנס לתוך הבית 
מפני הגמל[.

כי מטא ]כאשר הגיע[ לערבות, בריך 'ברוך שעשה לי נס בערבות ובגמל'.

כי מטא ]כאשר בא[ לרסתקא דמחוזא, בריך 'ברוך שעשה לי נס בגמל ובערבות'

תשובה: על נס של רבים, כולם מברכים. על נס של יחיד, יחיד מברך

עונה הגמרא: אמרי, אניסא דרבים, כולי עלמא מיחייבי לברוכי.

אניסא דיחיד, איהו חייב לברוכי.

· · ·

מקומות שנעשו בהם ניסים לישראל ]ובהמשך הגמרא מבארת את הניסים שנעשו במקומות אלו[

עבורם[,  נבקע  והים  סוף,  בים  ישראל  ]מקום שעברו  הים  הרואה מעברות  רבנן,  תנו 
התייבש[,  והירדן  יהושע,  בימי  הירדן  את  ישראל  בו  שעברו  ]מקום  הירדן  ומעברות 
בית  במורד  אלגביש  אבני  מהאמורים[,  משם  ניצלו  ישראל  ]שבני  ארנון  נחלי  מעברות 
חורון, ואבן שבקש לזרוק עוג מלך הבשן על ישראל, ואבן שישב עליה משה בשעה שעשה 
יהושע מלחמה בעמלק, ואשתו של לוט, וחומת יריחו שנבלעה במקומה, על כולן צריך שיתן 

הודאה ושבח לפני המקום.

בירור: הנס שנעשה במעברות הים ובמעברות הירדן ידוע ומבואר לנו, ומהו הנס שנעשה במעברות 
נחלי ארנון

]מעברות הים:[ מבררת הגמרא: בשלמא מעברות הים דכתיב 'ויבאו בני ישראל בתוך 
הים ביבשה'.

]מעברות הירדן:[ מעברות הירדן דכתיב 'ויעמדו הכהנים נושאי הארון ברית ה' בחרבה 
בתוך הירדן הכן וכל ישראל עוברים בחרבה עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן'.

אלא מעברות נחלי ארנון מנלן שהיה שם נס?
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ביאור: הנס שנעשה במעברות נחלי ארנון
מבארת הגמרא: דכתיב 'על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסופה' וגו'.

תנא 'את והב בסופה' שני מצורעים היו לאחד קראו 'את' ולשני קראו 'והב', דהוו מהלכין 
]ומצורעים אלו היו הולכים[ בסוף מחנה ישראל.

היה שם  ארנון[,  נחלי  במקום  במדבר  חלפו  ישראל  ]כאשר  ישראל  הוו קא חלפי  כי 
עמק עמוק בין שני הרים גבוהים, והיו ישראל צריכים לעבור בעמק, אתו אמוראי ]באו 
האמוריים[, ]עמוד ב[ עבדי להון נקירותא ]עשו לעצמם מערות בהרים שלמעלה[, וטשו בהון 
]והתחבאו בהם[, אמרי ]אמרו האמוריים לעצמם[, כי חלפי ישראל הכא, נקטלינון ]כאשר 

ישראל יעברו במקום זה, נהרוג אותם בחצים ואבני בליסטראות[,

ולא הוו ידעי דארון הוה מסגי קמייהו דישראל ]אבל האמוריים לא ידעו שהארון היה 
עובר לפני ישראל[, והוה ממיך להו טורי מקמייהו ]והיה משפיל את ההרים מלפניהם, 

שיהיו מתפשטים זה לצד זה וכך הדרך נהייתה חלקה לפניהם[,

כיון דאתא ארון ]כאשר בא הארון[, אדבקו טורי בהדי הדדי ]נדבקו ההרים זה עם זה, 
ובליטות שהיו בצד אחד של ההרים נכנסו לתוך אותם נקעים שהאמוריים התחבאו[, 

וקטלינון ]והם נהרגו[, ונחת דמייהו ]וירד דמם[ לנחלי ארנון,

בסוף  שהיו  'והב'(  'את'  היה  )ששמם  המצורעים  שני  באו  ]כאשר  והב  את  אתו  כי 
המחנה[, חזו דמא דקא נפיק מביני טורי ]ראו הם דם שיוצא מבין ההרים, שההרים חזרו 
למקום, ויצא מהם הדם של האמוריים[, אתו ]באו המצורעים[ ואמרי להו לישראל על 

הנס שנעשה להם, ואמרו ישראל שירה,

היינו דכתיב 'ואשד ]ושפך[ הנחלים ]שנשפך שם דם האמוריים[, אשר נטה לשבת ער 
ונשען לגבול מואב ]כאשר הר אחד נטה ממקומו ונתקרב לצד 'ער' שהיא מדינה במואב, 

וההר נדבק בהר שכנגדו בגבול מואב[.

מהו נס 'אבני אלגביש'
אבני אלגביש. מאי אבני אלגביש?

דבריה:  והגמרא מבארת  גב איש.  וירדו על  גב איש.  על  ]באויר[  תנא, אבנים שעמדו 
עמדו על גב איש, זה משה, ]שמשה נקרא איש[ דכתיב 'והאיש משה עניו מאד'.

וכתיב 'ויחדלו הקולות והברד ומטר לא נתך ארצה', שכאשר חדל הברד במצרים במכת 
ברד, המטר נעצר ועמד באויר ולא הגיע לארץ.

ואבנים האלו שעמדו ונעצרו על גב איש כאמור, חזרו וירדו על גב 'איש', זה יהושע 
'ויהי  וכתיב  בו',  רוח  אשר  איש  נון  בן  יהושע  את  לך  'קח  דכתיב  איש[,  נקרא  ]שיהושע 
בנוסם מפני בני ישראל הם במורד בית חורון וה' השליך עליהם אבנים גדולות', שהברד 

שנעצר באויר, המשיך בירידתו לארץ בימי יהושע.

מהו נס 'אבן שביקש עוג לזרוק על ישראל'
אבן שבקש עוג מלך הבשן לזרוק על ישראל.
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ישראל כמה  מחנה  בליבו,  עוג מלך הבשן  אמר  בידינו[:  ]כך מקובל  גמירי לה  גמרא 
הוי? תלתא פרסי. איזיל ואיעקר טורא בר תלתא פרסי ]אלך ואעקור הר בן ג' פרסאות[, 

ואישדי עלייהו ואיקטלינהו ]ואזרוק עליהם ואהרגם[,

אזל, עקר טורא בר תלתא פרסי, ואייתי על רישיה ]הלך עוג מלך הבשן, עקר הר בן ג' 
פרסאות, והביאו על ראשו[,

ואייתי קודשא בריך הוא עליה קמצי ]והביאו עליו הקב"ה נמלים[, ונקבוה ]והם ניקבו 
את ההר[, ונחית בצואריה ]וההר נפל בצווארו[.

הוה בעי למשלפה ]רצה עוג מלך הבשן לשלוף ולהוציא את ההר[, משכי שיניה להאי 
יכל להוציא  ולא  זה,  ולצד  זה  ]נמשכו שיניו לצד  גיסא ולהאי גיסא ולא מצי למשלפה 

את ההר[,

והיינו דכתיב 'שני רשעים שברת', וכדרבי שמעון בן לקיש, דאמר רבי שמעון בן לקיש: מאי 
דכתיב 'שני רשעים שברת', אל תקרי 'שברת' אלא שרבבת, מלשון אשתרבובי אשתרבוב, 

שהשיניים שלו ירדו וגדלו למטה.

משה כמה הוה? עשר אמות. שקיל נרגא בר עשר אמין ]לקח משה רבינו גרזן בן עשר 
אמות[. שוור עשר אמין ]קפץ משה רבינו עשר אמות[, ומחייה בקרסוליה וקטליה ]ונתן 

לעוג מלך הבשן מכה בקרסולו, והרגו[.

מהו נס 'אבן שישב עליה משה'
ואבן שישב עליה משה.

דכתיב 'וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה', שמשה לא יכל לפשוט 
ידיו כל היום אלא אם כן תמכו בזרועותיו, ויקחו אבן וישימו תחתיו.

נס אשתו של לוט
ואשתו של לוט, שנאמר 'ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח'.

נס חומת יריחו
ואי  במקומה,  משמע  'תחתיה',  תחתיה',  החומה  'ותפול  דכתיב  שנבלעה,  יריחו  וחומת 

אפשר לחומה ליפול במקומה אלא על ידי בליעה.

הברכה שמברכים על ראיית אשתו של לוט
מבררת הגמרא: בשלמא כולהו ניסא, ומברכים עליהם 'שעשה נסים', אלא אשתו של 

לוט, פורענותא הוא, ומה מברכים על ראייתה?

מבארת הגמרא: דאמר, ברוך דיין האמת.

שואלת הגמרא: והא הודאה ושבח קתני?

עונה הגמרא: תני, על לוט ועל אשתו מברכים שתים, על אשתו אומר: ברוך דיין האמת. 
ועל לוט אומר: ברוך זוכר את הצדיקים ]שזכר את אברהם[.

]מאמר בעניין הצלת לוט:[ אמר רבי יוחנן: אפילו בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא, 
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זוכר את הצדיקים, שנאמר 'ויהי בשחת אלהים את ערי הככר, ויזכור אלהים את אברהם, 
וישלח את לוט מתוך ההפכה' וגו'.

נס חומת יריחו

וחומת יריחו שנבלעה.

קול  את  העם  כשמוע  'ויהי  שנאמר  נפלה?  והא  נבלעה,  יריחו  וחומת  הגמרא:  שואלת 
השופר ויריעו העם תרועה גדולה ותפול החומה תחתיה'.

עונה הגמרא: כיון דפותיה ורומה כי הדדי נינהו ]כיון שרוחבה וגובהה של חומת יריחו 
היו שווים[, משום הכי אבלעה בלועי ]לכן היא נבלעה, שדבר שרוחבו וגובהה זהים אין 
)כי הרי רוחבו  גובה  נפילתו ניכרת, שכאשר הוא נופל )על רוחבו( הוא נשאר באותו 

כגובהו(, לכן החומה נבלעה, שזו היא דרך נפילת חומה כזו[.

· · ·

ארבעה צריכים להודות

אמר רב יהודה אמר רב: ארבעה צריכין להודות ]כשיוצאין מן הסכנה[,

א. יורדי הים.

ב. הולכי מדברות.

ג. ומי שהיה חולה, ונתרפא.

ד. ומי שהיה חבוש בבית האסורים, ויצא.

מקור שיורדי הים צריכים להודות

יורדי הים מנלן?

דכתיב ]פסוקים על סכנת יורדי הים:[ 'יורדי הים באניות וגו' המה ראו מעשי ה''. ואומר 
'ויעמד רוח סערה יעלו שמים ירדו תהומות'. ואומר 'יחוגו וינועו כשכור'.

ואומר ]פסוקי תפילתם והצלתם:[ 'ויצעקו אל ה' בצר להם וממצוקותיהם יוציאם'. ואומר 
שצריכים  בו  שמבואר  ]פסוק  ואומר  ישתוקו'.  כי  'וישמחו  ואומר  לדממה',  סערה  'יקם 

להודות:[ 'יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם'.

מקור שהולכי מדברות צריכים להודות

הולכי מדברות מנלן?

בדרך  וידריכם  ה',  אל  ויצעקו  מצאו,  לא  מושב  עיר  דרך,  בישימון  במדבר  'תעו  דכתיב 
ישרה, יודו לה' חסדו'.

מקור שחולה שנתרפא צריך להודות

מי שחלה ונתרפא, דכתיב ]פסוק על סכנת החולים:[ 'אולים מדרך פשעם ומעונתיהם יתענו 
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כל אכל תתעב נפשם' וגו'. ]פסוק על תפילתם:[ 'ויצעקו אל ה' בצר להם' וגו'. ]פסוק על 
הצלתם:[ 'ישלח דברו וירפאם' וגו'. ]פסוק שמבואר בו שצריכים להודות:[ 'יודו לה' חסדו'.

מקור ש'חבוש' שיצא צריך להודות
מי שהיה חבוש בבית האסורין, מנלן?

וגו'.  אל'  כי המרו אמרי  וגו'  וצלמות  'ישבי חשך  ה'חבושים':[  על סכנת  ]פסוק  דכתיב 
ואומר 'ויכנע בעמל לבם' וגו'. ואומר ]פסוק על תפילתם:[ 'ויזעקו אל ה' בצר להם'. ואומר 
שצריכים  בו  שמבואר  ]פסוק  ואומר  וגו'.  וצלמות'  מחשך  'יוציאם  הצלתם:[  על  ]פסוק 

להודות:[ 'יודו לה' חסדו'.

נוסח ברכת ההודאה
מאי מברך?

אמר רב יהודה: 'ברוך גומל חסדים טובים'.

בפני מי מברך
]בפני עשרה[ אביי אמר: וצריך לאודויי קמי עשרה ]וצריך להודות בפני עשרה[, דכתיב 

'וירוממוהו בקהל עם' וגו'.

]שנים מהעשרה צריכים להיות 'חכמים':[ מר זוטרא אמר: ותרין מינייהו רבנן, שנאמר 
'ובמושב זקנים יהללוהו'.

מתקיף לה רב אשי: ואימא כולהו רבנן?

עונה הגמרא: מי כתיב בקהל זקנים ]שמשמע שכולם צריכים להיות זקנים וחכמים[, 
'בקהל עם' כתיב ]שמשמע שמספיק להודות בפני העם, ולאו דוקא בפני החכמים[.

שואלת הגמרא: ואימא בי עשרה שאר עמא, ותרי רבנן ]ותאמר שצריכים להודות בפני 
י"ב אנשים, 'בקהל עם' שזה בפני עשרה אנשים משאר העם, וחוץ מזה 'במושב זקנים' 

שיהיו שם עוד שני חכמים מלבד העשרה[?

קשיא.

ברכת ההודאה על ידי אחרים, והניצול אומר 'אמן'
רב יהודה חלש ]חלה[, ואתפח ]ונתרפא[, על לגביה רב חנא בגדתאה, ורבנן ]נכנסו אצלו 

רב חנא מהעיר בגדד ועוד חכמים[.

אמרי ליה: 'בריך רחמנא דיהבך ניהלן ולא יהבך לעפרא' ]ברוך ה' שנתן אותך לנו, ולא 
נתן אותך לעפר[.

אמר להו רב יהודה: פטרתון יתי מלאודויי ]פטרתם אותי מלהודות ולברך 'הגומל'[.

שואלת על כך הגמרא, והא אמר אביי: בעי אודויי באפי עשרה ]צריך להודות בפני עשרה[?

עונה הגמרא: דהוו בי עשרה ]היו שם עשרה[.

שואלת הגמרא: והא איהו לא קא מודה ]והרי רבי יהודה עצמו לא הודה[?
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עונה הגמרא: לא צריך דעני בתרייהו ]מדובר באופן שענה אחריהם[ אמן.

· · ·
שלשה צריכים שימור

אמר רב יהודה: שלשה צריכין שימור מן המזיקין, ואלו הן:

א. חולה, שהורע מזלו, לפיכך השד מתגרה בו. ב. חתן, ג. וכלה, שהשד מתקנה ומתגרה 
בהם.

במתניתא תנא: חולה, חיה ]אשה שילדה, שהרי היא כחולה[. חתן וכלה.

ויש אומרים: אף אבל ]שהרי הורע מזלו[. ויש אומרים: אף תלמידי חכמים בלילה, שהשד 
מתקנה ומתגרה בהם.

שלשה דברים שהמאריך בהם מאריך ימיו ושנותיו
ואמר רב יהודה: שלשה דברים, ]המאריך בהן[, מאריכין ימיו ושנותיו של אדם.

א. המאריך בתפלתו.

ב. והמאריך על שלחנו, שמתוך כך עניים באין ומתפרנסים.

ג. והמאריך בבית הכסא, רפואה היא לו.

שואלת הגמרא: והמאריך בתפלתו, מעליותא היא?

והאמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן
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 ÌÏÂÚÏ ÈÂÏ "‡ ˙Â‰ ‡Ï ‰ÈÓ‡ ‡˙Ú˘ ‡È‰‰Â
ÔÏÓ ‰˘  "Î  „Ú ÂË ÌÂÏÁÏ Ì„‡ ‰ÙˆÈ

È˙Î„ ÛÒÂÈÓ1 ÛÒÂÈ ˜ÚÈ  ̇ Â„ÏÂ˙ ‰Ï‡
È˙ÎÂ 'Â‚Â ‰˘ ‰˘Ú Ú˘  Ô2Ô ÛÒÂÈÂ

ÔÓ 'Â‚Â ‰ÚÙ ÈÙÏ Â„ÓÚ ‰˘ ÌÈ˘Ï˘
 ˘Â ÈÒ ˙Ï˙ ÈÂ‰  ‰ÓÎ ÔÈ˙Ï˙ „Ú ÈÒ˘
  Ó‡ "Î ‡‰ ‡ÙÎ„  È˙˙Â ‡Ú˘„

Ì„‡Ï ‡Â‰ ÂË ÌÂÏÁ  ÂÏ ÔÈ‡Ó  ÔÈ‡  ÂË
ÈÓ ‡È˙ Ú ÌÂÏÁ  ÂÏ  ÔÈ‡Ó ÔÈ‡ Ú Ì„‡ÏÂ
 ‡Ï ÏÙÂ˙ÈÁ‡  Ï˘ ÂÈ˙Â˘  ÏÎÂ ÂË ÌÂÏÁ ‰‡ ‡Ï „Â„ Ï˘  ÂÈ˙Â˘ ÏÎ ÈÎ‰

Ú ÌÂÏÁ ‰‡()È˙Î‰Â3‰Ú ÍÈÏ‡ ‰Â‡˙ ‡Ï   Ó‡ ‡„ÒÁ  Ó‡Â
 Ú‚Â ÌÈÚ ÌÈÂ‰‰ ‡ÏÂ ÌÈÚ ˙ÂÓÂÏÁ ‡Ï ÍÂÏÈ‰È ‡Ï˘ ‡‡    ‰ÈÓÈ
 Í„‰ ÔÓ ‡ ‰˙‡˘ ‰Ú˘ ‰„ ˜ÙÒ Í˙˘‡ ‡ˆÓ˙ ‡Ï˘ ÍÏ‰‡ ˜È ‡Ï
 ‡Â‰ ‡˙ÂÈÏÚÓ Â‰È‡ ‡ÊÁ ‡Ï  ÈÎÂ ‰ÈÏ ÂÊÁ ÈÈÁ‡ ‰ÈÏ  ÈÊÁ ‡Ï Â‰È‡ ‡Ï‡

‡ÈÚÊ ' Ó‡‰ÂÓ‡˘ Ú ‡˜ ÌÂÏÁ ‡Ï ÌÈÓÈ ‰Ú˘  ÔÏ‰ ÏÎ4 Ú˘Â
 Ú„È ‡ÏÂ ‡ÊÁ„ Ó‡˜ ÈÎ‰ ‡Ï‡ Ú˘ ‡Ï‡ Ú˘ È˜˙ Ï‡ Ú „˜ÙÈ Ï ÔÈÏÈ
Â˘ÙÂ ÌÂÏÁ ‰‡Â‰ ÔÁÂÈ " ‡ ˙„Ù ' Ó‡  ÈÓ‡  ‡Â‰  Ó‡ ‡ÊÁ È‡Ó
 ˘ÙÓ  ‡Ï„  ‡ÓÏÁ  ‡„ÒÁ    Ó‡‰Â  Â˙ÙÈ  ‰˘Ï˘ ÈÙ Â˙ÙÈÂ ÍÏÈ ‰ÓÂ‚Ú

‡ÓÈ‡ ‡Ï‡ ‡È˜Ó ‡Ï„ ‡˙‚‡Î‡ ‡ÓÈÏÂ  ‡˙Ï˙ È˙ÈÏ ‰˘Ï˘  ÈÙ  ÂÈËÈ
 ‰ÈÈÂ˘Ï  ‡ÓÁ ÈÂ‰ÈÏ ‡ËÂ ‡Â‰ ‡Ë Í‰ ‰ÈÏ  ÂÓÈÏÂ È‡ÊÁ ‡Ë ‡ÓÏÁ Â‰Ï
' ‚  ÂÓÈÏÂ ‡Ë  ÈÂ‰ÈÂ  ‡Ë ÈÂ‰Ï„ ‡ÈÓ˘  ÔÓ ÍÏÚ  ÂÊ‚Ï  ÔÈÓÈÊ Ú˘ ËÏ

˙ÂÎÂÙ‰ ˘Ï˘ ˙ÂÓÂÏ˘ ˘Ï˘Â ˙ÂÈÂ„Ù '‚Â ˙ÂÎÂÙ‰5ÈÏ ÏÂÁÓÏ  È„ÙÒÓ ˙ÎÙ‰
‰ÁÓ˘ ÈÊ‡˙Â  È˜˘ ˙Á˙Ù6 ÌÈ˜ÊÂ ÌÈÂÁÂ ÏÂÁÓ ‰ÏÂ˙ ÁÓ˘˙ Ê‡

'Â‚Â  ÔÂ˘˘Ï ÌÏ‡  È˙ÎÙ‰Â ÂÈ„ÁÈ7 ÌÚÏ Ï‡ ÚÂÓ˘Ï  ÍÈ‰Ï‡ '‰  ‰‡ ‡ÏÂ
È˙Î„ ˙ÂÈÂ„Ù ˘Ï˘ ' Â‚Â ÍÂÙ‰ÈÂ8'Â‚Â ÈÏ  ˜Ó  È˘Ù ÌÂÏ˘ ‰„Ù9'Â‚Â ÔÂÂ˘È '‰ ÈÈÂ„ÙÂ10 Ï‡ ÌÚ‰ Ó‡ÈÂ

 È˙Î„ ˙ÂÓÂÏ˘ ˘Ï˘ 'Â‚Â ‰ÚÂ˘È‰ ‰˘Ú ˘‡ ˙ÂÓÈ  Ô˙ÂÈ‰ ÏÂ‡˘11 ÌÂÏ˘ ÌÂÏ˘ ÌÈ˙Ù˘  È ‡Â
 ÂÈ˙‡ÙÂ ' ‰ Ó‡ Â˜ÏÂ ˜ÂÁÏ12'Â‚Â  È˘ÓÚ ˙‡ ‰˘Ï ÁÂÂ13 Í˙ÈÂ ÌÂÏ˘ ‰˙‡Â  ÈÁÏ ‰Î Ì˙Ó‡Â

 ‡Ï„ ‡˙ÏÓ ‡ÓÈÏ  ÔÈÓ „ÁÂ  „Á  ÏÎ  ÈÓ‡ È„„‰ È„‰  È˙È  ÂÂ‰  È˘‡ Â ‡ËÂÊ ÓÂ  ÓÈÓ‡ ' Â‚Â ÌÂÏ˘
 Ó‡Â Â‰ÈÈÈÓ „Á Á˙Ù ‰ÈÁÏ ‰ÈÏ ÚÈÓ˘È‰Î  ÈÓ˜ ÌÂ˜ÈÏ ‡ÊÁ È‡Ó Ú„È ‡ÏÂ ‡ÓÏÁ  ‡ÊÁ„ Ô‡Ó  È‡‰

 ‡Â‰  ‰Ó Ú„ÂÈ  ÈÈ‡Â È˙ÓÏÁ ÌÂÏÁ ÍÏ˘ È˙ÂÓÂÏÁÂ  ÍÏ˘ È‡  Ú"˘  ÈÎ‰ ‡ÓÈÏÂ  Â‰ÈÈ„È ÈÒÙ„ ‡„ÈÚ
 ÌˆÓ‡Â  Ì˜ÊÁ  Ì‰ ÌÈÂË Ì‡ ÌÈÁ‡  ÏÚ  È˙ÓÏÁ˘  ÔÈÂ  ÈÈÁ ÈÏ ÂÓÏÁ˘ ÔÈÂ ÈÓˆÚÏ È‡ È˙ÓÏÁ˘ ÔÈ
Â‰È˜ÊÁÎÂ  ‰˙ÚˆÓ ÌÈÓÎÂ ÂÈ  ‰˘Ó  È„È ÏÚ ‰Ó ÈÓÎ Ì‡Ù ‰‡ÂÙ ÌÈÎÈˆ Ì‡Â ÛÒÂÈ Ï˘  ÂÈ˙ÂÓÂÏÁÎ
 ‰ÂËÏ ÈÏÚ  È˙ÂÓÂÏÁ  ÏÎ  ÍÂÙ‰  ÔÎ ‰ÎÏ Ú˘‰ ÌÚÏ ˙ÏÏ˜ ˙ÎÙ‰˘ Ì˘ÎÂ Ú˘ÈÏ‡  È„È ÏÚ  ÂÁÈÈ ÈÓÎÂ ÂÈÏÁÓ

È‡Â ÔÓ‡ ‡Âˆ  ÈÚ„  È‰Î  È„‰ ÌÈÈÒÓÂ[‡] ÍÓ˘Â ÌÂÏ˘  ‰˙‡ ‰Â‚  ÔÎÂ˘ ÌÂÓ È„‡ ÈÎ‰ ‡ÓÈÏ ‡Ï
 ËÂ˜Ï ‡˘È ‡ÈÚÓ ÏÈÁ„Â ‡˙ÓÏ ÏÈÈÚ„  Ô‡Ó  È‡‰ Ó‡Â Í„È‡ Á˙Ù ÌÂÏ˘ ÂÈÏÚ ÌÈ˘˙˘ ÍÈÙÏÓ  ÔÂˆ  È‰È ÌÂÏ˘
ÈÂÏÙ  ÈÂÏÙ ‡‡ ÈÎ‰ ‡ÓÈÏÂ ‰ÈÈÓÈ„ ‡„È ‰ÈÏ‡Ó˘„ ‡„È„ ‡Ù˜ÊÂ ‰ÈÏ‡Ó˘„  ‡„È ‰ÈÈÓÈ„  ‡„È„ ‡Ù˜Ê

Ó‡˘ ‡˘È ‡ÈÚ ‰È ‡ËÏ˘ ‡Ï„ ‡È˙‡˜ ÛÒÂÈ„ ‡ÚÊÓ14'Â‚Â ÔÈÚ  ÈÏÚ ˙ÂÙ Ô ÛÒÂÈ ˙ÂÙ Ô
‡Î‰Ó  Ó‡ ‡ÈÁ ' ÈÒÂÈ ' ÔÈÚ ÈÏÂÚ ‡Ï‡  ÔÈÚ  ÈÏÚ  È˜˙  Ï‡15 ÌÈ˘ ÌÈ‚„ ‰Ó ı‡‰  ˜ ÂÏ Â‚„ÈÂ

 ‡ÈÚÓ  ÏÈÁ„ È‡Â Ì‰ ˙ËÏÂ˘ ‰Ú  ÔÈÚ  ÔÈ‡  ÛÒÂÈ Ï˘  ÂÚÊ Û‡ Ì‰  ̇ ËÏÂ˘ ‰Ú  ÔÈÚ  ÔÈ‡Â Ì‰ÈÏÚ ÌÈÒÎÓ ÌÈÓ
 Ï ‡Ó˜ ‡ÓÂÈ ˘ÈÏÁ„ Ô‡Ó È‡‰ Ó‡Â  Í„È‡ Á˙Ù ‰ÈÏ‡Ó˘„ ‰ÈÈÁ„ ‡ÙË‡ ÈÊÁÈÏ ‰ÈÏÈ„ ‡˘ÈÈÎ ÈÏ‚Ï ‡

 ÈÏ‚Ï  ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ ‰ÈÏÊÓ Ú˙Ï ‡Ï„  ÈÎÈ‰ ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ ÈÏ‚Ó ‡Ï ‡Ó˜ ‡ÓÂÈ  ̆ ÈÏÁ ‰Â‰ ÈÎ ‡„ ‡‰  ÈÎ
 È˙ÎÂ  ÈÏ È„ÁÏ ÈÏ ÈÒ„ Ô‡ÓÂ ÈÓÁ ÈÏÚ ÈÚÏ ÈÏ ÌÈÁ„ Ô‡Ó  ̆ ÏÁ ‡ ÊÈÎ‡ ˜ÂÙ ‰ÈÚÓ˘Ï  Ï"‡16 ÏÂÙ

 ‡ÓÏÁ ÈÊÁ ‰Â‰ ÈÎ  Ï‡ÂÓ˘ ÂÙ‡ ÂÈÏÚÓ È˘‰Â  ÂÈÈÚ ÚÂ '‰ ‰‡È  ÔÙ ÍÏ Ï‚È Ï‡  ÂÏ˘ÎÂ ÁÓ˘˙ Ï‡ ÍÈÂ‡
Ó‡ ‡˘È17È˙Î‰Â Â„È ‡Â˘‰ ˙ÂÓÂÏÁ‰  ÈÎÂ  Ó‡ ‡Ë ‡ÓÏÁ ÈÊÁ ‰Â‰ ÈÎ Â„È ‡Â˘‰ ˙ÂÓÂÏÁÂ18 ÌÂÏÁ

È" Ú Ô‡Î Í‡ÏÓ  È"Ú  Ô‡Î ‡È˘˜ ‡Ï Â„È ‡Â˘‰ ˙ÂÓÂÏÁÂ  È˙ÎÂ  Â „‡ ÌÂÏÁ È˙Î ÈÓ ‡ Â „‡
 ÌÈ˘Ú ‰‡ ' ÂÓÂ „Á‡  Ô˜Ê ÌÂ˘Ó ÌÈÈ  "‡ ÌÂÁ "‡ ‡„Ù  "‡ ‡È˜Ú "‡ ‡„Ê  ‡ÊÈ "‡ „˘
 ‡Ï ‰Ê ÈÏ ˙Ù˘ ‰ÓÂ ÌÏÂÎ Ïˆ‡ È˙ÎÏ‰Â ÌÂÏÁ  È˙ÓÏÁ ˙Á‡ ÌÚÙ ÌÈÏ˘ÂÈ ÂÈ‰ ˙ÂÓÂÏÁ È˙ÂÙ  ‰Ú‡Â

 Ó‡˘ ‰Ó ÌÈÈ˜Ï  È ÂÓÈÈ˜˙ ÌÏÂÎÂ ‰Ê ÈÏ ˙Ù ̇ ÂÓÂÏÁ‰ ÏÎ ÂË‡ ‰Ù‰ Á‡ ÌÈÎÏÂ‰ ˙ÂÓÂÏÁ‰ ÏÎ
ÔÈÓ ÊÚÏ‡ "‡„ ÊÚÏ‡ È„ÎÂ  ÔÈ‡ ‡Â‰ ‡˜ ‰Ù‰  Á‡  ÌÈÎÏÂ‰ ‰Ù‰ Á‡  ÔÈÎÏÂ‰ ˙ÂÓÂÏÁ‰ ÏÎ˘

Ó‡˘19Ó‡˘ ‰ÈÓÏÁ ÔÈÚÓ ‰ÈÏ ˘ÙÓ„ ‡Â‰Â ‡ Ó‡ ‰È‰  ÔÎ ÂÏ ˙Ù ˘‡Î È‰ÈÂ20˘È‡
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ברכות דף נה יום חמישי ב' אדר תש"פ 

שאלה: והרי במקום אחר מבואר שלהאריך בתפילה אינו טוב
בגמרא התבאר שהמאריך בתפלתו, מאריכין ימיו ושנותיו. שואלת על כך הגמרא, וכי 
כל המאריך  יוחנן:  זו מעלה, והרי אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי  להאריך בתפילה 
בתפלתו ומעיין בה, סוף בא לידי כאב לב ]שאין בקשתו נעשית[, שנאמר 'תוחלת ]תפילה 

)כמו 'ויחל' משה([ ממושכה, מחלה לב'.

]מאמר נוסף שאריכות בתפילה אינה מעלה:[ ואמר רבי יצחק: שלשה דברים מזכירים 
עונותיו של אדם ]שכאשר אדם בוטח בזכויותיו, מפשפשים למעלה לראות מה מעשיו[, 
ואלו הן הדברים: קיר נטוי ]ההולך במקום סכנה, וסומך על זכויותיו[, ועיון תפלה ]המעיין 
בתפילתו ובטוח שהיא תתקבל[, ומוסר דין על חבירו לשמים ]שבוטח בזכיותיו, שיענישו 

משמים את חברו )בעבורו([.

תשובה: מה שנאמר שלהאריך אינו טוב מדובר כשמאריך ובטוח שבקשו תתקבל
עונה הגמרא: הא לא קשיא. הא – מה שמבואר שאריכות בתפילה אינה דבר טוב, מדובר 
דמעיין בה ]שמאריך בתפילה וסומך על עצמו שבודאי 'מגיע לו' שבקשתו תתקבל, כי 

האריך בתפילה[.

הא – מה שנאמר שלהאריך בתפילה הוא מעלה, מדובר דלא מעיין בה – שלא סומך 
כיצד  אלא   – ברחמי  דמפיש  עביד  והיכי  תתקבל,  היא  בה  שכיוון  שבגלל  תפילתו  על 

עושה, מאריך בבקשת רחמים.

מעלת המאריך על שולחנו
לעיל אמר רב יהודה ג' דברים המאריך בהם מאריכים לו ימיו ושנותיו, הדבר השני 

הוא: והמאריך על שלחנו.

וישב  שיאריך  בזמן  עני  יבוא  שמא  עניא  אתי  דלמא  הגמרא:  מבארת  הדבר,  בטעם 
בסעודתו, ויהיב ליה ]ויתן לו דבר מאכל[.

]מקור על מעלת המאריך בשולחנו:[ דכתיב, 'המזבח עץ שלש אמות גבוה'. וכתיב בסוף 
'וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה''. פתח במזבח ]בתחילת הפסוק מדובר  אותו פסוק: 
על מזבח[, וסיים בשלחן, בביאור פסוק זה, רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו: כל זמן 
שבית המקדש קיים, מזבח מכפר על ישראל. ועכשיו שלחנו של אדם מכפר עליו, ]שמביא 

לעניים ומאכילם משולחנו[, ולכן הפסוק פותח במזבח ומסיים בשולחן.

שאלה: והלא בברייתא משמע שאין זה טוב להאריך בבית הכסא
הדבר השלישי שאמר רב יהודה שהמאריך בו, מאריכים לו ימיו ושנותיו, הוא: המאריך 

בבית הכסא.

שואלת הגמרא: והמאריך בבית הכסא מעליותא הוא?

והתניא, עשרה דברים מביאין את האדם לידי תחתוניות ]טחורים[: א. האוכל עלי קנים. 
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ב. ועלי גפנים. ג. ולולבי גפנים ]כעין ענפים דקים מעץ הגפן[. ד. ומוריגי בהמה ]כל בשר 
שבבהמה שאינו חלק אלא דומה ל'מורג' )כלי לא חלק, כלי שיש בו חריצים(, כמו החיך 
והלשון והכרס הפנימית[. ה. ושדרו של דג. ו. ודג מליח שאינו מבושל כל צרכו. ז. והשותה 
שמרי יין. ח. והמקנח את עצמו בסיד, ט. ובחרסית. י. והמקנח את עצמו בצרור ]באבן[ 

שקנח בו חברו.

ברכיו,  על  אלא  יושב,  שאינו  מדאי,  יותר  הכסא  בבית  עצמו  התולה  אף  אומרים,  ויש 
שמתוך כך נקביו נפתחין יותר מדאי.

עונה הגמרא: לא קשיא, הא – מה שמשמע שאריכות בבית הכסא מביאה לידי תחתוניות, 
מדובר דמאריך ותלי ]שמאריך ותולה עצמו[.

ימים, מדובר  ומביאה לאריכות  – מה שכתוב שאריכות בבית הכסא היא טובה  הא 
דמאריך ולא תלי ]שמאריך בבית הכסא ואינו תולה עצמו[.

]ראיה למעלת 'מאריך בבית הכסא ולא תלי':[ כי הא דאמרה ליה ההיא מטרוניתא ]כמו 
שמבואר במעשה שאמרה אשה חשובה[ לרבי יהודה ברבי אלעאי: פניך דומים למגדלי 
חזירים ולמלוי ברבית ]ששכרן מרובה בלא טורח, ושמחים בחלקם, לכך פניהם צהובים 

ומאירים[.

תרוייהו  לדידי  שבועה[,  לשון  ]באמונה,  הימנותא  אלעאי:  ברבי  יהודה  רבי  לה  אמר 
אסירן ]לי, שני דברים אלו אסורים[, אלא עשרים וארבעה בית הכסא איכא מאושפיזאי 
שלי  מהאכסניא  כסאות  בתי  כ"ד  ]יש  בכולהו  נפשאי  בדיקנא  אזילנא  דכי  מדרשא  לבי 
לבית המדרש, שכאשר אני הולך לבית המדרש, אני בודק את עצמי בכל הבתי כסאות, 

ולכן פני צהובים[.

· · ·
שלשה דברים מקצרים ימיו ושנותיו של אדם

ואמר רב יהודה: שלשה דברים מקצרים ימיו ושנותיו של אדם:

א. מי שנותנין לו ספר תורה לקרות, ואינו קורא.

ב. כוס של ברכה לברך, ואינו מברך.

ג. והמנהיג עצמו ברבנות.

]המקור שאריכות ימים תלויה בשלשה אלו[
הן, אתה  ]ומכלל  ימיך'.  ואורך  'כי הוא חייך  ואינו קורא. דכתיב  ספר תורה לקרות,  א. 

שומע לאו[.

המזון,  ברכת  ]המברך  מברכיך  ואברכה  דכתיב  מברך.  ואינו  לברך,  ברכה  של  כוס  ב. 
מברך לבעל הבית, והקב"ה אומר שהוא יברך את מי שמברך את ישראל. ומכלל הן, 

אתה שומע לאו[.

יוסף קודם לאחיו,  והמנהיג עצמו ברבנות. דאמר רבי חמא בר חנינא: מפני מה מת  ג. 
מפני שהנהיג עצמו ברבנות.
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שלשה צריכים רחמים

ואמר רב יהודה אמר רב: שלשה דברים צריכים לבקש עליהם רחמים שיבואו, לפי שהם 
בידו של הקדוש ברוך הוא, ואין להם רשות לבא אלא ברשותו של הקב"ה: א. מלך טוב. 

ב. שנה טובה. ג. וחלום טוב.

מלך טוב, דכתיב 'פלגי מים לב מלך ביד ה''.

שנה טובה, דכתיב 'תמיד עיני ה' אלהיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה'.

חלום טוב, דכתיב 'ותחלימני )ותחייני( ]והחייני'[.

שלשה דברים מכריז עליהם הקדוש ברוך הוא בעצמו

אמר רבי יוחנן: שלשה דברים מכריז עליהם הקדוש ברוך הוא בעצמו, ואלו הן: א. רעב. 
ב. ושובע. ג. ופרנס טוב.

רעב, דכתיב 'כי קרא ה' לרעב' וגו'.

שובע, דכתיב 'וקראתי אל הדגן והרביתי אותו'.

פרנס טוב, דכתיב )ויאמר( ]'וידבר[ ה' אל משה לאמר ראה קראתי בשם בצלאל' וגו'.

· · ·

להימלך בציבור כשמעמידים פרנס

אמר רבי יצחק: אין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור, שנאמר 'ראו 
אמר לו הקדוש ברוך  וליבך בדבר, שכך  'ראה' משמע, תן עיניך  קרא ה' בשם בצלאל', 

הוא למשה: משה, הגון עליך בצלאל?

אמר לו משה: רבונו של עולם, אם לפניך הגון, לפני לא כל שכן.

אמר לו הקב"ה: אף על פי כן, לך אמור להם לישראל, אם בצלאל הגון עליהם.

הלך משה ואמר להם לישראל: הגון עליכם בצלאל?

אמרו לו בני ישראל: אם לפני הקדוש ברוך הוא, ולפניך, הוא הגון, לפנינו לא כל שכן.

בצלאל על שם חכמתו נקרא

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: 'בצלאל' על שם חכמתו נקרא.

ארון  משכן  לי  עשה  לבצלאל  לו  אמור  לך  למשה,  הוא  ברוך  הקדוש  לו  שאמר  בשעה 
וכלים. הלך משה והפך, ואמר לו: עשה ארון וכלים ומשכן.

לתוכו  כך מכניס  ואחר  בית,  בונה  עולם אדם  מנהגו של  רבינו,  משה  בצלאל:  לו  אמר 
כלים, ואתה אומר עשה לי ארון וכלים ומשכן, כלים שאני עושה להיכן אכניסם? שמא כך 

אמר לך הקדוש ברוך הוא, עשה משכן ארון וכלים.

אמר לו משה: שמא בצל אל היית, וידעת?
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]מאמר נוסף על חכמת בצלאל:[ אמר רב יהודה אמר רב: יודע היה בצלאל לצרף אותיות 
שנבראו בהן שמים וארץ ]על ידי צירופן[.

]המקור לכך:[ כתיב הכא 'וימלא אתו ]את בצלאל[ רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת'. 
'בדעתו  וכתיב  בתבונה'.  שמים  כונן  ארץ  יסד  בחכמה  'ה'  העולם:  בבריאת  התם  וכתיב 

תהומות נבקעו'.

]מאמר נוסף על חכמת עושי המשכן:[ אמר רבי יוחנן: אין הקדוש ברוך הוא נותן חכמה 
אלא למי שיש בו חכמה, שנאמר 'יהב חכמתא לחכימין ומנדעא ]ודעת[ לידעי בינה'.

שמע רב תחליפא בר מערבא ואמרה קמיה דרבי אבהו. אמר ליה רבי אבהו: אתון מהתם 
מתניתו לה ]אתם שונים זאת מפסוק זה[, אנן מהכא מתנינן לה ]אנחנו שונים זאת מפסוק 

אחר[, דכתיב 'ובלב כל חכם לב נתתי חכמה'.

· · ·
מאמרי רב חסדא על חלומות. מאמר א': חלום ששרוי בתענית

אמר רב חסדא: כל חלום כל חלומות יראה אדם, ולא טוות ]ולא תענית[, כלומר שלא 
יראה חלום שהוא שרוי בתענית, שאינו סימן טוב.

מאמר ב': חלום שלא פתרוהו
ואמר רב חסדא: חלמא דלא מפשר ]חלום שלא פתרוהו[, כאגרתא דלא מקריא ]כאגרת 

שלא נקראה[ שלא טוב ולא רע הוא, שכל החלומות הולכין אחר הפתרון.

מאמר ג': חלום לא מתקיים לגמרי
ואמר רב חסדא: לא חלמא טבא מקיים כוליה, ולא חלמא בישא מקיים כוליה.

מאמר ד': חלום רע עדיף מחלום טוב
ואמר רב חסדא: חלמא בישא ]חלום רע[, עדיף מחלמא טבא, שמביא את האדם לידי 

תשובה.

מאמר ה': חלום רע, במה שעצב ממנו, מתבטל החלום. חלום טוב, במה ששמח ממנו, מתקיים החלום
ואמר רב חסדא: חלמא בישא עציבותיה מסתייה ]חלום רע, דיו עיצבונו, שמה שאדם 

מתעצב עליו, כבר התקיים בזה ה'רע' שחלם עליו, ובזה מתבטל החלום[.

חלמא טבא חדויה מסתייה ]חלום טוב, דיו שמחתו, שבזה שאדם שמח שחלם חלום 
טוב, כבר התקיים בזה ה'טוב' שחלם עליו, ובזה מתבטל החלום[.

עינים,  מאור  שאני  לי  אפילו  לדידי  אפילו  טוב[,  ]חלום  טבא  חלמא  יוסף:  רב  אמר 
בדיחותיה מפכחא ליה ]בדיחות הדעת והשמחה מבטלת את החלום[.

מאמר ו': חלום רע קשה ממלקות
ואמר רב חסדא: חלמא בישא ]חלום רע[ קשה מנגדא ]קשה לאדם[ יותר ממלקות, לפי 

שדואג ממנו.
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]מקור שהאדם ירא וחרד כשחולם חלום רע:[ שנאמר 'והאלהים עשה שיראו מלפניו', 
ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: זה חלום רע, שמיראת החלום האדם שב ונכנע.

]דרשה בהמשך הפסוק:[ 'הנביא אשר אתו חלום יספר חלום ואשר דברי אתו ידבר דברי 
אמת מה לתבן את הבר נאם ה''. וכי מה ענין בר ותבן אצל חלום?

אלא אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחי: כשם שאי אפשר לבר ]לגרעיני חיטים 
ושעורים הברורים מקליפותיהם[ בלא תבן ]בלא חלקי החיטה והשעורה שאינם נאכלים[, 

כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים.

· · ·

חלום אינו מתקיים בשלימותו

אמר רבי ברכיה: חלום, אף על פי שמקצתו מתקיים, כולו אינו מתקיים.

מנא לן?

מיוסף, דכתיב 'והנה השמש והירח' וגו' ]ופתרון החלום היה שאביו, אחיו, ואמו משתחווים 
לו[, ]עמוד ב[ וההיא שעתא ]ובאותה שעה שחלם את החלום[ אמיה לא הות ]אמו לא היתה, 

שהיא כבר נפטרה[.

לקיום חלום טוב, יצפה עד כ"ב שנה

אמר רבי לוי: לעולם יצפה אדם לחלום טוב שיתקיים, עד עשרים ושתים שנה.

מנלן?

מיוסף, שלא נתקיימו השתחואות הללו עד עשרים ושתים שנה, כשירד יעקב למצרים, 
וגו'  דכתיב 'אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה'  שכבר היה הרעב שתי שנים, 

]ואז הוא חלם את החלום, כשהיה בגיל שבע עשרה[,

וכתיב 'ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה' וגו', מן שבסרי עד תלתין כמה הוי תלת 
סרי ]מגיל י"ז )זמן החלום( ועד גיל ל )זמן עמידתו לפני פרעה(, יש י"ג שנים[,

ושב דשבעא ]ועוד ז' שנות שובע[,

ותרתי דכפנא ]ועוד ב' שנים רעב, שאז יעקב ירד למצרים, והתקיים החלום שהשתחוו 
אל יוסף[.

הא עשרים ושתים ]הרי זה )י"ג ועוד ז' ועוד ב( כ"ב שנים[.

· · ·

לאדם טוב אין מראים חלום טוב ]אלא חלום רע[

אמר רב הונא: לאדם טוב, אין מראין לו חלום טוב, אלא חלום רע, כדי שידאג ולא יחטא, 
וכדי שעצבונו יכפר לו. ולאדם רע, אין מראין לו חלום רע, אלא חלום טוב, כדי לשמחו, 

שיקבל את שכרו בעולם הזה ולא בעולם הבא.
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תניא נמי הכי, כל שנותיו של דוד, לא ראה חלום  ]ברייתא שמבואר בה כמאמר זה:[ 
טוב. וכל שנותיו של אחיתופל, לא ראה חלום רע.

שאלה: הרי אדם טוב אין מבהילים אותו בחלומות רעים
שואלת הגמרא: והכתיב ]והרי הפסוק אומר כברכה והבטחה לצדיק:[ 'לא תאונה אליך 
רעה', ואמר רב חסדא אמר רב ירמיה בר אבא, שלא יבהילוך לא חלומות רעים, ולא הרהורים 
רעים. 'ונגע לא יקרב באהלך' שלא תמצא אשתך ספק נדה בשעה שאתה בא מן הדרך. הרי 

שלאדם טוב אין מבהילים אותו חלומות רעים.

תשובה: אדם טוב לא מראים לו חלומות רעים, אלא אחרים רואים עליו חלומות רעים
עונה הגמרא: אלא, איהו לא חזי ליה ]הוא, אדם טוב, לא רואה חלומות רעים[, אחריני 

חזו ליה ]אחרים, רואים עליו חלומות רעים[.

שאלה: אם כך נמצא שאדם טוב לא חולם חלומות כלל, ומי שלא חולם כלל נקרא 'רע'
שואלת הגמרא: וכי לא חזא איהו מעליותא הוא ]וכי זו מעלה, שאינו רואה חלום כלל 
)לא חלום רע שהרי לא הבהילוהו חלומות רעים. ולא חלום טוב, שהרי לאדם טוב אין 
מראים חלום טוב([, והאמר רבי זעירא, כל הלן שבעה ימים בלא חלום, נקרא רע, שנאמר 
'ושבע ילין בל יפקד רע', אל תקרי 'שבע' אלא 'שבע' ]שבעה לילות ילין ולא יפקד בשום 

חלום הרי הוא רע, ששונאים אותו למעלה, ואין מראין לו כלום[.

תשובה: אדם טוב רואה חלום טוב, אלא שאינו זוכר את החלום
עונה הגמרא: אלא הכי קאמר, דחזא ולא ידע מאי חזא ]שראה ולא ידע מה ראה, שאדם 
טוב מראין לו חלום טוב, ועד שלא יקיץ משתכח ממנו, כדי שלא ישמח, )וכן דוד המלך 

המוזכר בברייתא לעיל ראה חלומות טובים אלא שלא זכר אותם כשהקיץ משנתו([.

· · ·
הטבת חלום בפני שלשה אנשים

אמר רב הונא בר אמי, אמר רבי פדת, אמר רבי יוחנן: הרואה חלום ונפשו עגומה, ילך 
ויפתרנו בפני שלשה.

מבררת הגמרא: יפתרנו? והאמר רב חסדא, חלמא דלא מפשר כאגרתא דלא מקריא ]חלום 
שלא נפתר כאגרת שלא נקראה, שאינה מתקיימת, ואם כן מדוע לפתור את החלום[.

מבארת הגמרא: אלא אימא, יטיבנו בפני שלשה.

סדר ההטבה: ליתי תלתא ]יביא שלשה אנשים[, ולימא להו ]ויאמר להם:[ חלמא טבא 
חזאי ]חלום טוב ראיתי[,

ולימרו ליה הנך ]ויאמרו לו אלו השלשה[: טבא הוא, וטבא ליהוי, רחמנא לשוייה לטב, 
שבע זימנין לגזרו עלך מן שמיא דלהוי טבא, ויהוי טבא. ]טוב הוא, וטוב יהיה, ה' יעשה 

אותו טוב, שבע פעמים יגזרו עליך משמים שיהיה טוב, ויהיה טוב[.

ולימרו ]ויאמרו לו[ שלש הפוכות, ושלש פדויות, ושלש שלומות, כדלהלן:
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]שלשה פסוקים שכתוב בהם שה' הפך רע לטוב[
שלש הפוכות

א. 'הפכת מספדי למחול לי, פתחת שקי ותאזרני שמחה'.

ב. 'אז תשמח בתולה במחול, ובחורים וזקנים יחדיו, והפכתי אבלם לששון' וגו'.

ג. 'ולא אבה ה' אלהיך לשמוע אל בלעם ויהפוך ה' אלהיך לך את הקללה לברכה' וגו'.

]שלשה פסוקים שכתוב בהם שה' פדה מצרה[
שלש פדויות

א. דכתיב 'פדה בשלום נפשי מקרב לי' וגו'.

ב. 'ופדויי ה' ישובון' וגו'.

ג. 'ויאמר העם אל שאול היונתן ימות אשר עשה הישועה וגו' הגדולה הזאת בישראל 
חלילה ויפדו העם את יונתן ולא מת'.

]שלשה פסוקים שמוזכר בהם פעמיים 'שלום'[
שלש שלומות

א. דכתיב 'בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר ה', ורפאתיו'.

ב. 'ורוח לבשה את עמשי לך דוד, ועמך בן ישי, שלום שלום לך, ושלום לעזרך' וגו'.

ג. 'ואמרתם כה לחי, ואתה שלום, וביתך שלום' וגו' 'וכל אשר לך שלום'.

· · ·
אמימר ומר זוטרא ורב אשי, הוו יתבי בהדי הדדי ]היו יושבים יחד[, אמרי, כל חד וחד 
מינן לימא מלתא דלא שמיע ליה לחבריה ]כל אחד מאיתנו יאמר דבר חידוש, שחבירו 

עדיין לא שמעו[.

תפילה על הטבת החלום בעת ברכת כהנים
פתח חד מינייהו ואמר: האי מאן דחזא חלמא ולא ידע מאי חזא ]מי שראה חלום ואינו 
יודע מה ראה[, ליקום קמי כהני בעידנא דפרסי ידייהו ]שיעמוד לפני הכהנים בשעה שהם 

פורסים ידיהם[, ולימא הכי ]ויאמר כך:[

'רבונו של עולם, אני שלך וחלומותי שלך, חלום חלמתי ואיני יודע מה הוא,

בין שחלמתי אני לעצמי, ובין שחלמו לי חבירי, ובין שחלמתי על אחרים,

אם טובים הם, חזקם ואמצם כחלומותיו של יוסף,

ואם צריכים רפואה, רפאם כמי מרה על ידי משה רבינו, וכמרים מצרעתה, וכחזקיה מחליו, 
וכמי יריחו על ידי אלישע,

וכשם שהפכת קללת בלעם הרשע לברכה, כן הפוך כל חלומותי עלי לטובה'.
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ומסיים בהדי כהני ]ומסיים את תפילתו יחד עם הכהנים שמסיימים לומר ברכת כהנים[ 
דעני צבורא אמן ]כדי שהציבור יענה אמן גם על תפילתו[.

לימא הכי  יותר[,  יחד עם הכהנים, שהם מאריכים  אין מסיים תפילתו  ]ואם  ואי לא 
]יאמר כך:[ 'אדיר במרום, שוכן בגבורה, אתה שלום, ושמך שלום, יהי רצון מלפניך שתשים 
עלינו שלום', ואז יסיים יחד עם הכהנים את ברכתם, והציבור יענה אמן גם על תפילתו. 
וכן אם אין כהנים בבית כנסת אומר נוסח זה כשהחזן אומר שים שלום, ויסיים עמו, 

כדי שהציבור יענה אמן על תפילתו.

כיצד ניצולים מעין הרע

פתח אידך ואמר: האי מאן דעייל למתא ודחיל מעינא בישא ]מי שנכנס לעיר ומפחד 
מעין הרע[.

יד  של  האגודל  את  ויניח  ]שיקח  דשמאליה  בידא  דימיניה  דידא  ]גודל[  זקפא  לנקוט 
ימינו בתוך יד שמאלו[ וזקפא דידא דשמאליה בידא דימיניה ]ואת האגודל של יד שמאל 

בתוך יד ימין[,

ולימא הכי ]ויאמר כך:[ אנא פלוני בר פלוני מזרעא דיוסף קאתינא דלא שלטא ביה עינא 
בישא ]אני פלוני בן פלוני מזרעו של יוסף אני בא, שלא שולטת בו עין הרע[.

]מקור שביוסף אין שולט עין הרע:[ שנאמר 'בן פורת יוסף בן פורת עלי עין' וגו'. אל 
תקרי 'עלי עין' אלא 'עולי עין' ]שליטים על העין, ולא העין עולה בהן[.

]מקור נוסף:[ רבי יוסי ברבי חנינא אמר: מהכא ]מכאן, לומדים זאת מהפסוק שנאמר 
על בני יוסף[ 'וידגו לרוב בקרב הארץ'. מה דגים שבים, מים מכסים עליהם, ואין עין רעה 

שולטת בהם, אף זרעו של יוסף, אין עין רעה שולטת בהם.

]ואם הוא מפחד מעין  ואי דחיל מעינא בישא דיליה  ]המפחד מעין רעה של עצמו:[ 
הרע של עצמו[, ליחזי אטרפא דנחיריה דשמאליה ]שיסתכל ויראה את הדופן השמאלי 

של חוטמו[.

אדם חולה, אם יספר זאת לאחרים

פתח אידך ואמר, האי מאן דחליש ]מי שחלה[, יומא קמא לא לגלי ]יום ראשון למחלתו, 
לא יגלה זאת לאחרים[, כי היכי דלא לתרע מזליה ]כדי שלא ירע מזלו[.

מכאן ואילך ]לאחר היום הראשון[, לגלי ]שיגלה שהוא חולה[.

כי הא דרבא ]כמו שהיה נוהג רבא[, כי הוה חליש ]כאשר היה חולה[, יומא קמא לא 
מגלי ]יום ראשון לא היה מגלה זאת[.

מכאן ואילך ]לאחר היום הראשון[, אמר ליה לשמעיה ]לשמשו[, פוק אכריז ]תצא ותכריז[: 
ומאן  יבקש עלי רחמים[.  ]מי שאוהב אותי,  רבא חלש. מאן דרחים לי, לבעי עלי רחמי 
אויבך אל  'בנפול  וכתיב  חולה[,  ישמח בכך שאני  אותי,  ]ומי ששונא  לי  לי, לחדי  דסני 



65 | גמרא ופירושה / ביאיתדףי : 

תשמח, ובכשלו אל יגל לבך, פן יראה ה', ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו', הרי שאם אדם 
שמח בנפול אויבו, פעמים שמתוך כך שב חרון האף מעל האדם.

· · ·
דברי שמואל כשהיה רואה חלום

שמואל, כי הוה חזי חלמא בישא ]כאשר ראה חלום רע[ אמר: 'וחלמות השוא ידברו'.

כי הוה חזי חלמא טבא ]כאשר ראה חלום טוב[ אמר, וכי 'החלומות השוא ידברו', והכתיב 
'בחלום אדבר בו'.

איזה חלום הוא כנבואה ואיזה חלום הוא חלום שוא
רבא רמי, כתיב 'בחלום אדבר בו' ]ומבואר שהחלום אמת הוא[, וכתיב 'וחלמות השוא 

ידברו'.

לא קשיא, כאן – מה שנאמר 'בחלום אדבר בו', מדובר בחלום הבא על ידי מלאך. כאן 
– מה שנאמר שהחלום הוא שוא', מדובר בחלום הבא על ידי שד.

· · ·
כל החלומות הולכים אחר הפה

אמר רבי ביזנא בר זבדא, אמר רבי עקיבא, אמר רבי פנדא, אמר רב נחום, אמר רבי בירים, 
משום זקן אחד, ומנו רבי בנאה: עשרים וארבעה פותרי חלומות היו בירושלים. פעם אחת 
חלמתי חלום, והלכתי אצל כולם, ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה. וכולם ]כל הפתרונות[ 

נתקיימו בי. לקיים מה שנאמר 'כל החלומות הולכים אחר הפה'.

מבררת הגמרא: אטו ]וכי[ כל החלומות הולכים אחר הפה, קרא ]פסוק[ הוא?

מבארת הגמרא: אין ]כן[. וכדרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר: מנין שכל החלומות הולכין 
אחר הפה, שנאמר 'ויהי כאשר פתר לנו כן היה'.

]החלומות הולכים אחרי הפה, רק כשפותר מעין החלום:[
אמר רבא: והוא ]מה שנאמר שהחלומות הולכים אחר הפה, נאמר[ דמפשר ליה ]כשפותר 

לו[ מעין חלמיה ]פתרון מעין החלום[, שנאמר 'איש כחלומו פתר'.

]מנין ידע שר האופים שיוסף פתר את הפתרון הנכון של החלום:[ נאמר בפסוק 'וירא 
שר האופים ]כי טוב פתר[', מבררת הגמרא: מנא ידע?

מבארת הגמרא: אמר רבי אלעזר: מלמד שכל אחד ואחד הראוהו חלומו, ופתרון חלומו 
של חבירו.

· · ·
השכים ופסוק בפיו

אמר רבי יוחנן: השכים, ונפל לו פסוק לתוך פיו, הרי זו נבואה קטנה.
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שלשה חלומות שמתקיימים
ואמר רבי יוחנן: שלשה חלומות מתקיימין:

א. חלום של שחרית. ב. וחלום שחלם לו חבירו. ג. וחלום שנפתר בתוך חלום.

מעם  הדבר  נכון  ]'כי  וגו'  החלום'  השנות  'ועל  שנאמר  שנשנה.  חלום  אף  אומר:  ויש 
האלהים, וממהר האלהים לעשותו'[.

אדם חולם מהרהורי ליבו
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו ]מה 

שהוא מהרהר ביום[,

שנאמר 'אנת מלכא ]אתה המלך[, רעיונך על משכבך סלקו' ]מחשבותיך עולים על מטתך[.

ואיבעית אימא מהכא, 'ורעיוני לבבך תנדע'.

לאדם  לו  מראים  לא  שהרי  הוא,  שכן  ]תדע  לאינש  ליה  מחוו  דלא  תדע  רבא:  אמר 
בחלום[, לא דקלא דדהבא ]לא דקל של זהב[, ולא פילא דעייל בקופא דמחטא ]ולא פיל 
שנכנס בנקב המחט[, שאין מראים לאדם דבר שלא הורגל לראות, ולא הרהר בו מעולם.

�
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ברכות דף נו יום שישי ג' אדר תש"פ 

רבי יהושע בן חנניה אומר לקיסר מה יחלום בלילה

אמר ליה קיסר לרבי יהושע ברבי )חנינא( ]חנניא[: אמריתו דחכמיתו טובא ]אומרים שיש 
לכם חכמה מרובה[, אימא לי מאי חזינא בחלמאי ]תאמר לי, מה אראה בלילה בחלום[.

אמר ליה רבי יהושע בן חנניא: חזית דמשחרי לך פרסאי ]תראה שהפרסיים ישעבדו 
אותך לעבוד עבור המלך[, וגרבי בך ורעיי בך שקצי בחוטרא דדהבא ]ויתפסו אותך שתרעה 

עבורם שקצים במקל של זהב[.

הרהר כוליה יומא ]הקיסר שהיה מלך רומי, והיה לו תגר עם הפרסיים, הרהר בזה כל 
היום[, ולאורתא חזא ]ובלילה הוא אכן ראה דבר זה[.

שמואל אומר למלך פרס מה יחלום בלילה

אמר ליה 'שבור' מלכא ]מלך פרס, ששמו היה 'שבור'[ לשמואל: אמריתו דחכמיתו טובא 
אימא לי מאי חזינא בחלמאי ]תאמר לי מה אראה  ]אומרים שיש לכם חכמה מרובה[, 

בחלום[.

אמר ליה שמואל חזית דאתו רומאי ושבו לך ]תראה שיבואו רומיים ויקחו אותך לשבי[, 
וטחני בך קשייתא ברחייא דדהבא ]ויכופו אותך לטחון גרעיני תמרים בריחיים של זהב[.

הרהר כוליה יומא ולאורתא חזא ]הרהר בזה המלך כל היום, ולערב הוא ראה זאת[.

· · ·

כל החלומות הולכים אחרי הפה ]מעשה בבר הדיא[

'בר הדיא' ]שם אדם[ מפשר חלמי הוה ]פותר חלומות היה[,

את  לו  פותר  ]היה  למעליותא  ליה  מפשר  שכר[  לו  שנתן  ]מי  אגרא  ליה  דיהיב  מאן 
חלומו לטובה[.

ומאן דלא יהיב ליה אגרא ]ומי שלא נתן לו שכר[ מפשר ליה לגריעותא ]היה פותר לו 
את חלומו לרעה[.

]יג חלומות שחלמו אביי ורבא, ולאביי )ששילם( פתר 'בר הדיא' לטובה. ולרבא )שלא שילם( 
פתר לרעה[

]חלום א':[ אביי ורבא חזו חלמא ]ראו חלום[. אביי, יהיב ליה זוזא ]אביי נתן לו כסף 
בעבור שיפתור לו את החלום[. ורבא, לא יהיב ליה ]ורבא לא נתן לו כסף[.

ולא  לעיניך  טבוח  'שורך  המקרא[  את  בחלום  לנו  ]הראו  בחלמין  אקרינן  ליה:  אמרי 
תאכל ממנו' וגו'.

ולא אהני לך למיכל מעוצבא  ]יתקלקלו העסקים שלך[,  לרבא אמר ליה: פסיד עסקך 
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ולכן אף כשיהיה  ]ולא תתאוה לאכול, שמתוך צערך לא יטעם לך שום מאכל,  דלבך 
שור שחוט לעיניך, לא תאכל ממנו[.

לאביי אמר ליה: מרווח עסקך ]יהיה לך רווחה והצלחה בעסקיך[, ולא אהני לך למיכל 
מחדוא דלבך ]ומתוך שמחתך לא תתאוה לאכול, שתהיה שבע בשמחתך, ולכן אף כשיהיה 

שור שחוט לעיניך, לא תאכל ממנו[.

]חלום ב':[ אמרי ליה: אקרינן ]הראו לנו בחלום את המקרא[ 'בנים ובנות תוליד ולא 
יהיו לך כי ילכו בשבי' וגו'.

לרבא אמר ליה: כבישותיה ]כפי פירושו הרע של הפסוק[.

לאביי אמר ליה: בנך ובנתך נפישי ]בנך ובנותיך מרובים יהיו[, ומינסבן בנתך לעלמא 
]ובנותיך יתחתנו עם בני העולם[, ומדמיין באפך כדקא אזלן בשביה ]וידמה בעיניך כאילו 

הם הלכו בשבי[.

]חלום ג':[ אקריין ]הראו לנו בחלום את המקרא[ 'בניך ובנתיך נתנים לעם אחר'.

לקריבך  את אמרת  יהיו[,  מרובים  ובנותיך  ]בנים  נפישין  ובנתך  בנך  ליה:  לאביי אמר 
]אתה תאמר שהם ינשאו לקרובך[, והיא אמרה לקריבה ]והיא, אשתך תאמר שהם ינשאו 
לקרוביה[, ואכפה לך ויהבת להון לקריבה דהוי ]והיא תכפה אותך, ותתן אותם שינשאו 

לקרוביה, שהרי זה[ כעם אחר.

בניה  ואתו  עם אשה אחרת,  ותנשא  ]אשתך תמות[,  דביתהו שכיבא  ליה:  לרבא אמר 
ובנתיה לידי איתתא אחריתי ]ויבואו בניה ובנותיה לידי אשה אחרת[,

וזה נקרא שהם ינתנו ל'עם אחר', דאמר רבא, אמר רבי ירמיה בר אבא, אמר רב: מאי 
דכתיב 'בניך ובנותיך נתונים לעם אחר', זו אשת האב, שכאשר אשה מתה, ילדיה נמסרים 

ביד אשת האב, שאינה אימם של הילדים.

]חלום ד':[ אקרינן בחלמין ]הראו לנו בחלום את המקרא[ 'לך אכל בשמחה לחמך'.

לאביי אמר ליה: מרווח עסקך ]יהיה לך רווחה והצלחה בעסקיך[ ואכלת ושתית וקרית 
פסוקא מחדוא דלבך ]ותאכל ותשתה ותקרא פסוק מחדוות לבך[.

לרבא אמר ליה: פסיד עסקך ]יהיה לך הפסד בעסקיך[, טבחת, ולא אכלת ושתית. וקרית 
לפכוחי פחדך ]ותקרא פסוק להפיג דאגתך[.

]חלום ה':[ אקרינן ]הראו לנו בחלום את המקרא[ 'זרע רב תוציא השדה ]ומעט תאסף 
כי יחסלנו הארבה['.

לאביי אמר ליה: מרישיה ]מתחילת הפסוק, 'זרע רב תוציא השדה'[.

לרבא אמר ליה: מסיפיה ]מסוף הפסוק, 'מעט תאסף כי יחסלנו הארבה'[.

]חלום ו':[ אקרינן ]הראו לנו בחלום את המקרא[ 'זיתים יהיו לך בכל גבולך' וגו' ]'ושמן 
לא תסוך כי ישל זיתך'[.

לאביי אמר ליה: מרישיה ]מתחילת הפסוק, 'זיתים יהיו לך בכל גבולך'[.

לרבא אמר ליה: מסיפיה ]מסוף הפסוק, 'ושמן לא תסוך, כי ישל זיתך'[.
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]חלום ז':[ אקרינן ]הראו לנו בחלום את המקרא[ 'וראו כל עמי הארץ' וגו' ]כי שם ה' 
נקרא עליך ויראו ממך'[.

לאביי אמר ליה: נפק לך שמא דריש מתיבתא הוית, אימתך נפלת בעלמא ]יצא לך שם 
שנהיית ראש ישיבה, ואימתך תפול בעולם[.

לרבא אמר ליה: בדיינא דמלכא אתבר, ומתפסת בגנבי, ודייני כולי עלמא קל וחומר מינך 
גנבתם,  לומר שאתה  ויעלילו עליך  גנבים,  ידי  ישבר על  ]אוצר שתכשיטי המלך שם, 

וכולם ידונו קל וחומר ממך, אם רבא נחשד, כל שכן שיחשדונו, וזהו 'ויראו ממך'[.

למחר אתבר בדיינא דמלכא ]למחרת אכן נשבר אוצר המלך[, ואתו ]ובאו[ ותפשי ליה 
לרבא.

]חלום ח':[ אמרי ליה: חזן חסא על פום דני ]ראינו חזרת על פה החבית[.

לאביי אמר ליה: עיף עסקך ]כפול עסקך בריוח[ כחסא ]כחזרת שהיא רחבה וכפולה[.

לרבא אמר ליה: מריר עסקך ]מר ושנוא לכל תהיה הסחורה שלך[ כי חסא.

]חלום ט':[ אמרי ליה: חזן בשרא על פום דני ]ראינו בשר על פה החבית[.

כולי עלמא למזבן  ואתו  ומבוסם[,  יהיה טוב  ]היין שלך  ליה: בסים חמרך  לאביי אמר 
בשרא וחמרא מינך ]ויבואו כולם לקנות ממך בשר ויין[.

יינך,  ]יחמיץ  ביה  כולי עלמא למזבן בשרא למיכל  ואתו  ליה: תקיף חמרך  לרבא אמר 
וכולם יבואו לקנות בשר לאכול עם היין שלא להרגיש את טעמו החמוץ[.

]חלום י':[ אמרי ליה: חזן חביתא דתלי בדיקלא ]ראינו חבית יין שתלויה בדקל[.

לאביי אמר ליה: מדלי עסקך כדיקלא ]העסקים שלך יהיו גבוהים כדקל, שעסקיהם היו 
ביין, ותליית חבית היין בגובה הדקל מורה על הצלחת העסקים[.

עסקך כתמרי, סחורתך תהיה מתוקה בפי כל כתמרים,  לרבא אמר ליה: חלי ]מתוק[ 
שתצטרך למכור את סחורתך בזול.

]חלום יא':[ אמרי ליה: חזן רומנא דקדחי אפום דני ]ראינו רימון שגודל על פה החבית[.

לאביי אמר ליה: עשיק עסקך כרומנא ]עסקיך יהיו יקרים ותמכרם ביוקר כרימון[.

לרבא אמר ליה קאוי עסקך כרומנא ]עסקיך יהיו חמוצים כרימון, וכולם ישנאו את עסקיך[.

]חלום יב':[ אמרי ליה: חזן חביתא דנפל לבירא ]ראינו חבית שנפלה לבור[.

לאביי אמר ליה: מתבעי עסקך ]עסקך יהיו מבוקשים ויחזרו אחריהם לקנותם[, כדאמר 
וכבר לא  נפל פתא בבירא ולא אשתכח ]שעל סחורה מבוקשת שכולם רוצים לקנותה 

נשאר אומרים האנשים 'הפת נפל בבור ולא נמצא'[.

לרבא אמר ליה: פסיד עסקך, ושדית ליה לבירא ]יהיה לך הפסד בעסקיך, ותזרוק אותם 
לבור[.

]חלום יג':[ אמרי ליה: חזינן בר חמרא דקאי אאיסדן ]ראינו בן חמור, כלומר חמור צעיר, 
שעומד מעל ראשינו[ ונוער.
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ישיבה, הדורש דרשות,  ליה: מלכא הוית תהיה מלך, כלומר תהיה ראש  לאביי אמר 
וקאי אמורא עלך ]והמתורגמן יעמוד לפניך להשמיע את דרשתך בקול רם לרבים, כקול 

חמור הנוער[.

לרבא אמר ליה: התיבות 'פטר חמור' גהיט ]נמחקו[ מתפילך.

אמר ליה רבא: לדידי חזי לי ואיתיה ]ראיתי את התפילין שלי, ותיבות אלו ישנם[.

אמר ליה בר הדיא: וא"ו דפטר חמור ודאי גהיט ]האות ו' מתיבת 'חמור' ודאי נמחקה[ 
מתפילך.

]ט' חלומות שפתר 'בר הדיא' לרבא[
]חלום א:[ לסוף אזל רבא לחודיה לגביה, אמר ליה רבא: חזאי דשא ברייתא דנפל ]ראיתי 

את הדלת החיצונה של הבית נופלת[.

אמר ליה בר הדיא: אשתך ]השומרת את הבית[ שכבא ]תמות[.

שיני  ]ואת  ושני  הפנימיות[,  שיני  את  ]ראיתי  ככי  חזאי  רבא:  ליה  אמר  ב:[  ]חלום 
החיצוניות[ דנתור ]שנשרו[.

אמר ליה בר הדיא: בנך ובנתך שכבן ]בניך ובנותך ימותו[.

]חלום ג:[ אמר ליה רבא: חזאי תרתי יוני דפרחן ]ראיתי שני יונים פורחות[.

אמר ליה בר הדיא: תרי נשי מגרשת ]שתי נשים תגרש, שאשתו של אדם קרויה 'יונה'[.

]חלום ד:[ אמר ליה רבא: חזאי תרי גרגלידי דלפתא ]ראיתי שתי ראשי לפתות[.

אמר ליה בר הדיא: תרין קולפי בלעת ]ראשי לפתות, רומזות למקל עבה בראשו, כלומר, 
תקבל שתי מכות ממקל עבה[.

]קיום החלום:[ אזל רבא ההוא יומא ויתיב בי מדרשא כוליה יומא ]הלך רבא וישב בבית 
אשכח הנהו תרי סגי נהורי דהוו קמנצו בהדי הדדי ]מצא רבא  המדרש כל אותו היום[, 
ומחוהו לרבא  אזל רבא לפרוקינהו ]הלך רבא להצילם[,  שני עיוורים שרבו זה עם זה[, 
דלו למחוייה אחריתי ]כאשר הם הרימו ידם להכותו מכה  ]והיכו לרבא פעמיים[,  תרי 
נוספת[ אמר רבא: מסתיי תרין חזאי ]די במה שכבר הכיתם אותי, שראיתי בחלומי רמז 

רק לשתי מכות, ולא ליותר[.

]חלום ה:[ לסוף אתא רבא, ויהיב ליה אגרא ]ונתן לו שכר ל'בר הדיא'[.

אמר ליה רבא: חזאי אשיתא דנפל ]ראיתי את הגדר שלי שנופל[.

אמר ליה בר הדיא: נכסים בלא מצרים קנית ]נחלה בלא מצרים, כלומר קרקעות רחבים 
ורבים[.

]חלום ו:[ אמר ליה רבא: חזאי אפדנא דאביי דנפל וכסיין אבקיה ]ראיתי את הטרקלין 
של אביי שנפל וכיסה אותו עפר ממפולת החומה[.

אמר ליה בר הדיא: אביי שכיב ומתיבתיה אתיא לגבך ]אביי יסתלק מהעולם, והישיבה 
תבוא אליך, כלומר אתה תהיה ראש ישיבה במקומו[.
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]חלום ז:[ אמר ליה רבא: חזאי אפדנא דידי דנפיל ואתו כולי עלמא שקיל לבינתא לבינתא 
]ראיתי את הטרקלין שלי שנפל, ובאו כל העולם ולקחו לבינה לבינה[.

אמר ליה בר הדיא: שמעתתך מבדרן בעלמא ]שמעותיך יתפזרו בעולם[.

]חלום ח:[ אמר ליה רבא: חזאי דאבקע רישי ]ראיתי שראשי נבקע[, ונתר מוקרי ]ונשר 
מוחי[.

שבמראשותיך,  מהכרית  יצאו  ]המוכין  נפיק  סדיא  מבי  אודרא  הדיא:  בר  ליה  אמר 
)משפע המוכין([.

]חלום ט:[ אמר ליה רבא: אקריון הללא מצראה בחלמא ]קראתי החלומי הלל המצרי )הלל 
שאנו קורין בפסח, ובשאר המועדים ולא מזמור קלו בתהילים, שהוא קרוי הלל הגדול([.

]יארע לך נס, שהלל זה אומרים אותו כאשר  ניסא מתרחשי לך  אמר ליה בר הדיא: 
נעשה נס וגאלים מצרה, ובפרט בפסח שהוא בחודש ניסן הקרוי 'ניסן' על שם הניסים 

שנעשו בו[.

רבא מתוודע לסוד פתרון החלומות של בר הדיא 'כל החלומות הולכין אחר הפה'

הוה קא אזיל ]היה הולך בר הדיא[ בהדיה ]יחד עם רבא[ בארבא ]בספינה[. אמר בר הדיא 
בליבו: בהדי גברא דמתרחיש ליה ניסא למה לי ]למה לי להיות עם אדם שצריך לנס, שמא 
תטבע הספינה, יארע לו נס שהוא ינצל, ואני אטבע[, ובר הדיא עלה מהספינה ליבשה.

בהדי דקא סליק ]כאשר בר הדיא עלה מהספינה[ נפל סיפרא מיניה ]נפל ממנו ספר 
פתרון החלומות[ אשכחיה רבא ]מצא רבא את הספר[, וחזא דהוה כתיב ביה ]וראה שכתוב 

בו[ 'כל החלומות הולכין אחר הפה'.

רבא מקלל את בר הדיא שיתפס למלכות

לרעה,  אם  לטובה  אם  הפתרון  תלוי  ]בך  קיימא  בדידך  רשע.  הדיא:  לבר  רבא  אמר 
והפכת לי לרעה[ וצערתן כולי האי ]וציערת אותי בכל זה[.

כולהו מחילנא לך ]על הכל אני מוחל לך[ בר מברתיה דרב חסדא ]חוץ מעל בתו של 
כך  ועל  רב חסדא, שבאחד החלומות פתרת שאשתי שהיא בת של רב חסדא תמות, 

איני מוחל לך[.

וסיים רבא ואמר: יהא רעוא דלמסר ההוא גברא לידי דמלכותא דלא מרחמו עליה ]יהי 
רצון שימסר אדם זה לידי המלכות, שלא ירחמו עליו[.

בר הדיא גולה, ובגלותו מבקש ממנו שומר אוצרות המלך שיפתור לו את חלומו

דקללת חכם אפילו בחנם  ]מה אעשה, הרי למדנו[  מאי אעביד גמירי  אמר בר הדיא, 
היא באה, וכל שכן שקללת רבא שתבוא אלי דבדינא קא לייט ]שבדין הוא מקללני[, אמר, 

איקום ואגלי ]אני אקום ואגלה[ דאמר מר 'גלות מכפרת עון'.

קם גלי לבי רומאי ]קם בר הדיא, גלה לבית הרומיים[ אזל יתיב אפתחא דריש טורזינא 
דמלכא ]הלך וישב בפתח של שומר אוצר המלך[,
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]חלומו הראשון של שומר האוצרות:[ ריש טורזינא ]שומר האוצרות[ חזא חלמא ]ראה 
חלום[, אמר ליה לבר הדיא, חזאי חלמא דעייל מחטא באצבעתי ]ראיתי בחלום שנכנס 

מחט באצבע שלי[.

אמר ליה בר הדיא: הב לי זוזא ]תן לי זוז, תשלום לפתרון החלום[, ולא יהב ליה ]ושומר 
האוצרות לא נתן לו[.

כיון ששומר האוצרות לא שילם לו, לא אמר ליה ולא מידי ]לא אמר לו בר הדיא, ולא 
כלום, לפתרון החלום[.

]חלומו השני:[ אמר ליה ]שומר האוצרות:[ חזאי דנפל תכלא בתרתין אצבעתי ]ראיתי 
בחלומי שנפלה תולעת בשתי אצבעותי[.

אמר ליה בר הדיא, הב לי זוזא ]תן לי זוז כתשלום לפתרון החלום[, ולא יהב ליה ]ושומר 
האוצרות לא נתן לו[, ולא אמר ליה ]לא אמר לו בר הדיא מאומה בפתרון החלום[.

]חלומו השלישי:[ אמר ליה שומר האוצרות, חזאי דנפל תכלא בכולה ידא ]ראיתי בחלומי 
שנפלה תולעת בכל ידי[.

אמר ליה בר הדיא: נפל תכלא בכולהו שיראי ]נפלה תולעת בכל בגדי המשי של המלך[.

לריש  ואתיוה  מלכא  בי  שמעי  השומר:[  את  להרוג  רוצה  והמלכות  מתקיים,  ]החלום 
טורזינא קא קטלי ליה ]שמעו בבית המלך, שנפלה תולעת בכל בגדי המלכות, והביאו 

את שומר האוצרות כדי להורגו[.

]למה  אנא אמאי  אמר להו שומר האוצרות,  ]השומר תולה את האשמה בבר הדיא:[ 
אתם מביאים ודנים אותו, שאני לא אשם בכך שלא ידעתי שיש תולעת בבגדים[, אייתו 
להאי דהוה ידע ולא אמר ]תביאו את מי שידע זאת ולא אמר, שהרי בר הדיא ידע מכך, 

ולא אמר זאת בפתרון החלום[.

סופו הרע של בר הדיא
הזוזים  ]בגלל  דידך  זוזא  ליה: אמטו  אמרי  הדיא[,  בר  את  ]הביאו  הדיא  לבר  אייתוהו 

שלך[ חרבו ]עמוד ב[ שיראי דמלכא ]חרבו מעילי המשי של המלך[.

כפיתו תרין ארזי בחבלא ]כפתו שתי ארזים בחבל[ אסור חד כרעיה לחד ארזא ]קשרו 
רגל אחת של בר הדיא לארז אחת[, וחד כרעיה לחד ארזא ]ורגל אחת שלו לארז השני[, 
ושרו לחבלא עד דאצטליק רישיה ]ופתחו את החבלים עד שראשו נחלק לשנים[, אזל כל 
חד וחד וקם אדוכתיה ]כל חלק מגופו נפל במקומו[ ואצטליק ונפל בתרין ]ונחלק אדם 

זה, ונפל כשני חלקים נפרדים[.

· · ·
פתרון חלום שפתר רבי ישמעאל לבן דמא

שאל בן דמא, בן אחותו של רבי ישמעאל, את רבי ישמעאל, ראיתי שני לחיי שנשרו.

]והם הלחיים, שהפיות  ומתו  יעצו עליך רעה,  רומי  גדודי  שני  ישמעאל:  רבי  לו  אמר 
שיעצו עליך רעה, נשרו[.
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פתרון חלומות שפתר רבי לבר קפרא

]חלום א:[ אמר ליה בר קפרא לרבי: ראיתי חוטמי שנשר.

אמר ליה רבי: חרון אף נסתלק ממך ]שהחוטם מתחמם ומוציא הבל, על כן הוא קרוי 
חרון אף[.

]חלום ב:[ אמר ליה בר קפרא: ראיתי שני ידי שנחתכו.

אמר ליה רבי: לא תצטרך למעשה ידיך, שתתעשר.

]חלום ג:[ אמר ליה בר קפרא: ראיתי שני רגלי שנקטעו.

אמר ליה רבי: על סוס אתה רוכב ]ולא תצטרך לרגליך[.

]חלום ד:[ אמר ליה בר קפרא: חזאי דאמרי לי באדר מיתת וניסן לא חזית ]ראיתי בחלומי 
שאומרים לי, באדר תמות, ואת ניסן לא תראה[.

אמר ליה רבי: באדרותא מיתת ]בכבוד ובהדר תמות[, ולא אתית ]ולא תבוא[ לידי נסיון.

פתרון חלומות שפתר רבי ישמעאל לצדוקי

]חלום א:[ אמר ליה ההוא צדוקי לרבי ישמעאל: ראיתי שאני משקה שמן לזיתים.

אמר ליה רבי ישמעאל: בא על אמו אתה, ]כמו שהשמן הוא בתוך הזית )והזית הוא 
כמו האם של השמן(, כך אתה השקת את אמך[.

]חלום ב:[ אמר ליה הצדוקי: חזאי דקטיף לי כוכבא ]ראיתי בחלומי שאני עוקר כוכב[.

אמר ליה רבי ישמעאל: בר ישראל גנבת ]גנבת בן ישראל, שישראל נמשלו לכוכבים[.

]חלום ג:[ אמר ליה הצדוקי: חזאי דבלעתי לכוכבא ]ראיתי בחלומי שאני בולע כוכב[.

ואכלת  מכרת  ישראל  ]בן  לדמיה  ואכלת  זבנתיה  ישראל  בר  ישמעאל:  רבי  ליה  אמר 
את דמיו[.

]ראיתי בחלומי את שתי עיני  חזאי עיני דנשקן אהדדי  אמר ליה הצדוקי:  ד:[  ]חלום 
נושקות זו לזו[.

אמר ליה רבי ישמעאל: בא על אחותו ]שנישוק שני עיניו זה לזה מורים על קירבת 
שני דברים קרובים[.

]חלום ה:[ אמר ליה הצדוקי: חזאי דנשקי סיהרא ]ראיתי בחלומי שאני מנשק את הירח[.

אמר ליה רבי ישמעאל: הרי זה סימן שאתה באת על אשת ישראל ]שישראל נמשלו 
ללבנה[.

חזאי דדריכנא בטונא דאסא ]ראיתי בחלומי שאני דורך  אמר ליה הצדוקי:  ו:[  ]חלום 
על צל של הדסים[.

רגילין  נערה המאורסה, שהיו  על  באת  סימן שאתה  זה  ישמעאל: הרי  רבי  אמר ליה 
לעשות לנערה מאורסה חופה של הדס בכניסתה לחופה, ועל זה 'דרכת'.
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]ראיתי בחלומי שהצל  והוא מתתאי  חזאי טונא מעילאי  ליה הצדוקי:  אמר  ז:[  ]חלום 
מעלי, ואני מתחת הצל[.

אמר ליה רבי ישמעאל: משכבך הפוך מסדר העולם.

עורבים  בחלומי  ]ראיתי  לפורייה  דהדרי  עורבי  חזאי  הצדוקי:  ליה  אמר  ח:[  ]חלום 
שמסובבים ומקיפים את מיטתי[.

ורעים,  זרים  אנשים  ]שעורבים,  הרבה  זנתה מאנשים  אשתך  ישמעאל:  רבי  ליה  אמר 
מסובבים את מיטתך[.

]חלום ט:[ אמר ליה הצדוקי: חזאי יוני דהדרי לפורייה ]ראיתי יונים שמסובבים ומקיפים 
את מיטתי[.

אמר ליה רבי ישמעאל: נשים הרבה טמאת ]שהאשה נמשלה ליונה[.

]חלום י:[ אמר ליה הצדוקי: חזאי דנקיט תרי יוני ופרחן ]ראיתי שאני מחזיק שני יונים 
והם פרחו ממני[.

אמר ליה רבי ישמעאל: תרתי נשי נסבת ופטרתינון בלא גט ]עם שתי נשים התחתנת, 
שהיונים רומזים לנשים, והם פרחו, שפטרת אותם בלא גט[.

]חלום יא:[ אמר ליה הצדוקי: חזאי דקליפנא ביעי ]ראיתי בחלומי שאני מקלף ביצים[.

אמר ליה רבי ישמעאל: שכבי קא משלחת ]הפשטת מתים[.

כולהו  אמר ליה הצדוקי:  ]הצדוקי מודה בכל הדברים, ומכחיש את העניין האחרון:[ 
איתנהו בי, בר מהא דליתיה ]כל הדברים ישנם בי, חוץ מדבר זה האחרון, שלא הפשטתי 

מתים[.

האי גלימא  ואמרה ליה לצדוקי:  ]בינתיים באה אשה[  אתיא האי איתתא  והכי  אדהכי 
מעור של  ]הוא  ואשלחתיה  הוא דמית  פלוני  דגברא  בו[  לבוש  זה שאתה  ]בגד  דמכסא 

אדם פלוני שמת, והורדת ממנו את עורו[.

]ראיתי  נכסי בקפודקיא  לך אבוך  לי שבק  חזאי דאמרי  הצדוקי:  ליה  אמר  יב:[  ]חלום 
בחלומי שאומרים לי, השאיר לך אביך נכסים במדינת קפודקיא[.

אמר ליה רבי ישמעאל: אית לך נכסי ]יש לך נכסים[ בקפודקיא?

אמר ליה ]הצדוקי:[ לאו.

שאל אותו רבי ישמעאל: אזל אבוך ]הלך אביך[ לקפודקיא?

אמר ליה הצדוקי: לאו.

אמר לו רבי ישמעאל: אם כן ]שאין לך שם נכסים ואביך לא הלך לשם[, קפא כשורא 
דיקא עשרה ]מה שאתה רואה בחלומך 'קפודקיא' הוא נוטריקון 'קפא דיקא'. 'קפא', הוא 
יון(, כלומר: ממון טמון לך בקורה  'דיקא' הוא עשרה )בלשון  ויון(,  קורה )בלשון פרס 

העשירית.

עשרה  שבראש  )הקורה  העשירית  הקורה  את  תראה  ]לך  עשרה  דריש  קפא  חזי  זיל 
קורות שמתחתיה([ שהיא מלאה זוזי.
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אזל אשכח ]הלך הצדוקי, ומצא[ שהיא מלאה זוזי.

· · ·
הרואה באר בחלום

אמר רבי חנינא: הרואה באר בחלום, רואה שלום, שנאמר 'ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו 
שם באר מים חיים'.

רבי נתן אומר: מצא תורה, שנאמר 'כי מוצאי מצא חיים', וכתיב הכא 'באר מים חיים'.

רבא אמר: חיים ממש.

שלש חלומות המבשרים שלום
צפור.  ב.  נהר.  א.  שלום[:  המבשרים  חלומות  ]שלש  הן  שלומות  שלש  חנן:  רבי  אמר 

ג. וקדרה.

נהר, דכתיב 'הנני נוטה אליה כנהר שלום'.

צפור, דכתיב 'כצפרים עפות כן יגן ה' צבאות' וגו'.

קדרה, דכתיב 'ה' תשפות שלום לנו'.

אמר רבי חנינא: ובקדרה שאין בה בשר שנינו, שרק אם אין בקדירה בשר, הרי זה מורה 
על שלום, שקדירה שיש בה בשר מבואר בה עניין פורענות, שכתוב 'ופרשו כאשר בסיר 

וכבשר בתוך קלחת', והפסוק שם מדבר על פורענות.

· · ·
פסוקים שיש בהם סימן טוב שיש לאומרם עבור חלומות שונים ]קודם שיקדמנו פסוק אחר[

א' נהר: אמר רבי יהושע בן לוי הרואה נהר בחלום, ישכים ויאמר: 'הנני נוטה אליה כנהר 
שלום'.

קודם שיקדמנו פסוק אחר 'כי יבא כנהר צר', ]שלא יארע שיקרא קודם פסוק שמופיע 
בו נהר לצרה, לכן כאשר משכים, יקרא פסוק שמופיע בו 'נהר' לדבר טוב, וכך פתרון 

החלום יהיה לטוב[.

ב' צפור: הרואה צפור בחלום, ישכים ויאמר: 'כצפרים עפות כן יגן' וגו'.

קודם שיקדמנו פסוק אחר 'כצפור נודדת מן קנה' וגו'.

ג' קדרה: הרואה קדרה בחלום ישכים ויאמר: 'ה' תשפות שלום לנו'.

קודם שיקדמנו פסוק אחר 'שפות הסיר שפות'.

ד' ענבים: הרואה ענבים בחלום, ישכים ויאמר: 'כענבים במדבר'.

קודם שיקדמנו פסוק אחר 'ענבימו ענבי רוש'.

ה' הר: הרואה הר בחלום, ישכים ויאמר: 'מה נאוו על ההרים רגלי מבשר'.

קודם שיקדמנו פסוק אחר 'על ההרים אשא בכי ונהי'.
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ו' שופר: הרואה שופר בחלום, ישכים ויאמר: 'והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול'.

קודם שיקדמנו פסוק אחר 'תקעו שופר בגבעה'.

ז' כלב: הרואה כלב בחלום, ישכים ויאמר: 'ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו'.

קודם שיקדמנו פסוק אחר 'והכלבים עזי נפש'.

ח' ארי: הרואה ארי בחלום, ישכים ויאמר: 'אריה שאג מי לא יירא'.

קודם שיקדמנו פסוק אחר 'עלה אריה מסבכו'.

ט' תגלחת: הרואה תגלחת בחלום, ישכים ויאמר: 'ויגלח ויחלף שמלותיו'.

קודם שיקדמנו פסוק אחר )כי( 'אם גלחתי וסר ממני כחי'.

י' באר: הרואה באר בחלום, ישכים ויאמר: 'באר מים חיים'.

קודם שיקדמנו פסוק אחר 'כהקיר ביר מימיה'.

י"א קנה: הרואה קנה בחלום, ישכים ויאמר: 'קנה רצוץ לא ישבור'.

קודם שיקדמנו פסוק אחר 'הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ'.

]פתרון חלום על קנה:[ תנו רבנן, הרואה קנה בחלום, יצפה לחכמה, שנאמר 'קנה חכמה'.

]פתרון חלום על קנים:[ 'קנים' יצפה לבינה, שנאמר 'ובכל קנינך קנה בינה'.

]מאמר נוסף על ראיית קנה:[ אמר רבי זירא: קרא ]דלעת[. קורא ]חלק רך מעץ הדקל[. 
קירא ]שעוה[. קניא ]קנה[, כולהו מעלו לחלמא ]כולם סימן טוב אם חולמים עליהם[.

]מאמר נוסף על חלום על דלעת:[ תניא, אין מראין דלועין אלא למי שהוא ירא שמים 
בכל כחו.

י"ב שור: הרואה שור בחלום, ישכים ויאמר 'בכור שורו הדר לו',

קודם שיקדמנו פסוק אחר, 'כי יגח שור את איש'.

]מאמר נוסף על חלום על שור[
תנו רבנן, חמשה דברים נאמרו בשור ]במי שחולם על שור[:

האוכל מבשרו ]החולם שאוכל מבשר השור[, מתעשר, שאכילת בשר שור הוא סימן 
עשירות.

נגחו ]אם חולם שהשור נגחו[, הויין ליה בנים שמנגחים בתורה, כמו שראה שהשור נגחו.

נשכו ]החולם שהשור נשך אותו[, יסורין באים עליו, שנשיכת השור היא סימן ליסורים.

בעטו ]החולם שהשור בעט בו[, דרך רחוקה נזדמנה לו.

רכבו ]החולם שרכב על השור[, עולה לגדולה, שרכיבה על שור הוא סימן גדולה.

שואלת הגמרא: והתניא, רכבו ]החולם על רכיבת השור[, מת, הרי זה סימן שהוא ימות.

כאשר  הוא  גדולה,  סימן  היא  שהרכיבה  שנאמר  מה   - הא  קשיא,  לא  הגמרא:  עונה 
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חולם דרכיב הוא לתורא ]שהוא רוכב על השור[. הא – מה שנאמר שהרכיבה היא סימן 
שימות, הוא כאשר חולם דרכיב תורא לדידיה ]שהשור רוכב עליו[.

· · ·
פתרון חלום על בעלי חיים, ענבים, ואנשים שונים

ונושע  יבוא לך, צדיק  'הנה מלכך  הרואה חמור בחלום, יצפה לישועה, שנאמר  ]חמור:[ 
הוא, עני ורכוב על חמור', שמשיח יבוא רכוב על חמור, והרי שחמור הוא סימן לישועה.

]חתול:[ הרואה חתול בחלום, באתרא דקרו ליה ]במקום שקוראים לחתול[ 'שונרא', נעשית 
לו שירה נאה ]שונרא, הוא נוטריקון שירה נאה, והוא סימן לדבר טוב – לשירה נאה[.

נעשה לו שינוי רע, ]ש'שינרא', הוא הוא  'שינרא'[,  'שינרא' ]במקום שקוראים לחתול 
נוטריקון שינוי רע[.

בעונת  ]בין  בזמנן  שלא  בין  בזמנן  בין  לבנות,  ענבים  בחלום.  ענבים  הרואה  ]ענבים:[ 
הענבים ובין שלא בעונתם[, יפות ]הרי זה סימן יפה[.

ענבים שחורות, בזמנן ]בעונת הענבים[ יפות ]הם סימן יפה[. שלא בזמנן ]שלא בעונת 
הענבים[, רעות ]הם סימן רע[.

]סוס לבן:[ הרואה סוס לבן בחלום, בין בנחת בין ברדוף ]בין כשהסוס בנחת בין כשהסוס 
רץ[, הוא סימן יפה לו.

]סוס אדום:[ הרואה סוס אדום, אם הסוס בנחת, הוא סימן יפה.

אם רואה את הסוס האדום ברדוף ]כאשר הסוס רץ[, קשה ]הוא סימן קשה[.

]ישמעאל:[ הרואה ישמעאל בחלום, תפלתו נשמעת. ודוקא שרואה בחלומו את ישמעאל 
בן אברהם ]שישמעאל, הוא על שם שמ"ע א"ל, שה' שמע את התפילה[, אבל טייעא ]אם 

רואה בחלומו ישמעאלי[ בעלמא, לא ]אין זה סימן שתפילתו נשמעת[.

שנלמד  ]כפי  ממנה  והצילוהו  השמים  מן  לו  נקנסה  מיתה  בחלום,  גמל  הרואה  ]גמל:[ 
להלן מפסוק[.

]מקור א':[ אמר רבי חמא ברבי חנינא: מאי קראה?

'אנכי ארד עמך מצרימה, ואנכי אעלך גם עלה' ]גם עלה - קרוב לנוטריקון של גמל, 
הרי זה סימן שעלה מלרדת למצרים, וניצל מ'מיתה'[.

]מקור ב':[ רב נחמן בר יצחק אמר מהכא: 'גם ה' העביר חטאתך לא תמות' ]גמל, הוא 
נוטריקון, גם, לא, והוא רומז לפסוק הנ"ל[.

]פינחס:[ הרואה 'פינחס' בחלום, פלא נעשה לו ]כמו שנעשה לפינחס, סנהדרין )פב.([.

]פיל:[ הרואה פיל בחלום, פלאות נעשו לו ]כרמוז בתיבת 'פיל'[.

]פילים:[ פילים, פלאי פלאות נעשו לו ]הרבה פילים, הרבה פלאות[.

שואלת הגמרא: והתניא, כל מיני חיות יפין לחלום, חוץ מן הפיל ומן הקוף.

עונה הגמרא: לא קשיא,
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 ‡Â‰ ‰‡Â‰ ‚ÒÓ ‡Ï„ ‡‰ ‚ÒÓ„ ‡‰
ÈÒ  ÔÁÂÈ ‡ÈÁ ‡ÈÁ ÂÏ ‰˘Ú Ò ÌÂÏÁ

ÂÏ Â˘Ú ÌÈÒÔÓ ÌÂÏÁ  „ÙÒ‰ ‰‡Â‰
 ‡˙Î  ÈÏÈÓ  È‰Â  Â‰Â‡„ÙÂ ÂÈÏÚ ÂÒÁ ÌÈÓ˘‰
ÂÏ ÁËÂÓ ÍÓ ‡ ‰ÈÓ˘ ‡‰È ‰ÂÚ‰

˘"˜ ‡Â˜‰  ‡‰ ÌÏÂÚ‰ Ô ‡Â‰˘ÈÂ‡
È‡ÎÊ  ÂÂ„  ÔÈ‡˘ ‡Ï‡ ‰ÈÎ˘ ÂÈÏÚ ‰˘˙˘
 ‰ÏÂ„‚Ï ‰ÙˆÈ ÌÂÏÁ ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈÓ‰ ÍÎÏ

 Ó‡˘1È"È Ì˘  ÈÎ ı‡‰ ÈÓÚ ÏÎ Â‡Â
'Â‚Â ÍÈÏÚ ‡˜ ÏÂ„‚‰ ÊÚÈÏ‡ È ‡È˙Â

 ÌÂÏÁ ÏÏÙ˙Ó‰ ˘‡˘ ÔÈÏÈÙ˙ ÂÏ‡  ÓÂ‡
ÂÓ‡ ÏÚ ‡‰ ÌÈÈÒ ‡Ï„ Ó"‰Â  ÂÏ ‰ÙÈ ÔÓÈÒ

Ó‡˘  ‰ÈÏ ‰ÙˆÈ ÌÂÏÁ2 ‰ÈÏ Ì‡ ÈÎ
 ‰Â˙Ï ‰ÙˆÈ ‰ÒÂ‡Ó  ‰Ú ÏÚ ‡‰ ‡˜˙

Ó‡˘3 ‰˘ÂÓ ‰˘Ó  ÂÏ ‰Âˆ ‰Â˙
˜ÚÈ ˙Ï‰˜ ‡Ï‡ ‰˘ÂÓ  È˜˙ Ï‡

 ‰ÙˆÈ  ÌÂÏÁ Â˙ÂÁ‡ ÏÚ ‡‰ ‰˘Â‡Ó
Ó‡˘  ‰ÓÎÁÏ4 ̇ ‡  È˙ÂÁ‡ ‰ÓÎÁÏ ÂÓ‡

ÂÏ ÁËÂÓ ÌÂÏÁ ˘È‡ ˙˘‡ ÏÚ ‡‰
 ‰Ï Ú„È ‡Ï„ Ó"‰Â  ‡‰ ÌÏÂÚ‰ Ô ‡Â‰˘
 ‡‡  ‡ÈÈÁ  "‡ ‡˙Â‡Ó ‰ ‰‰  ‡ÏÂ
 Ó‡˘ ÌÂÏ˘ ‰‡ ÌÂÏÁ ÌÈËÁ ‰‡Â‰

5 ÍÚÈ˘È ÌÈËÁ ÏÁ ÌÂÏ˘ ÍÏÂ‚ Ì˘‰
 Ó‡˘  ÂÈ˙ÂÂÚ  ÂÒ ÌÂÏÁ  ÌÈÂÚ˘ ‰‡Â‰

6 ‰‡Â‰ ‡ÓÏÁ ÈÚ˘ È‡ÊÁ„ „Ú  È" ‡Ï ÏÓ  È˜ÏÒ ‡Ï ‡‡ ‡ÈÊ  È Ó‡  ÙÂÎ˙ Í˙‡ËÁÂ ÍÂÚ  ÒÂ
 Ó‡˘ ÌÈÏÙ ˙ÏÙÓ Â˙˘‡ ÔÈ‡ ÌÂÏÁ ‰ÂÚË  ÔÙ‚7 Ó‡˘ ÁÈ˘ÓÏ ‰ÙˆÈ ‰˜Â˘ ‰ÈÂÙ ÔÙ‚Î Í˙˘‡

8Ó‡˘  Â˜ ˙Ó˙˘Ó Â˙Â˙ ÌÂÏÁ ‰‡˙  ‰‡Â‰  ÂÂ˙‡  È ‰˜Â˘ÏÂ ‰ÈÚ  ÔÙ‚Ï  ÈÒÂ‡9 ˆÂ
È‚ÏÙ ‡ÂÓÎ ‰È˜ÒÚ È È ‡ÂÓÎ ‰È˜ÒÚ ÈÙ ÈËÂÊ ÌÂÏÁ ÌÈÂÓ ‰‡Â‰ ‰ÈÙ ÏÎ‡È ‰‡˙

Ó‡˘ ‰Â˙Ï ‰ÙˆÈ ‡Â‰ Á"˙ Ì‡10 Ó‡˘ ˙ÂˆÓÏ  ‰ÙˆÈ ‡Â‰ ‰"Ú Ì‡Â  ÈÓ ÒÈÒÚÓ Á˜‰  ÔÈÈÓ Í˜˘‡
11Í˙˜  È‡Ó Í˙˜  ÔÂÓ‰ ÁÏÙÎÈËÂÊ ÌÂÏÁ ÌÈ˙ÈÊ ‰‡Â‰  ÔÂÓÎ ˙ÂˆÓ ÌÈ‡ÏÓ  Í˘ ÔÈ˜È ÂÏÈÙ‡

Ó‡˘  ÔÈÂÓ ÌÈ ‰ÈÏ ÔÈÈÂ‰ ÈÏÈ‡ Ï‡ ÈÙ Ó"‰Â  ÌÈ˙ÈÊÎ ‰È˜ÒÚ È‡˜Â ÈÂ ÈÙ7ÈÏÈ˙˘Î ÍÈ
Ó‡˘  ÂÏ ‡ˆÂÈ ÂË Ì˘ ÌÂÏÁ ˙ÈÊ ‰‡Â‰  ÈÓ‡„ ‡ÎÈ‡ ' Â‚Â ÌÈ˙ÈÊ12 ‡˜ ‡Â˙ ÈÙ ‰ÙÈ  ÔÚ ˙ÈÊ

Ó‡˘ ‰Â˙ Â‡ÓÏ ‰ÙˆÈ ÌÂÏÁ ˙ÈÊ ÔÓ˘ ‰‡Â‰ ÍÓ˘ È"È13 ÌÈÓ˙ ‰‡Â‰ ÍÊ ˙ÈÊ ÔÓ˘  ÍÈÏ‡ ÂÁ˜ÈÂ
Ó‡˘ ÂÈ˙ÂÂÚ ÂÓ˙ ÌÂÏÁ14ÂÈ  Ó‡  ÔÂÈˆ ˙ ÍÂÚ Ì˙ÂÏ ˙Î˙Ó ‰˘ ÌÂÏÁ  ÊÚ ‰‡Â‰ ÛÒ

 Ó‡˘ ÂÏ ˙ÂÎ˙Ó  ÌÈ˘ ÌÈÊÚ15 Ì‡Â ÂÏ ÔÈÁÈÏˆÓ ÂÈÒÎ ÌÂÏÁ  Ò„‰ ‰‡Â‰ ÍÓÁÏÏ ÌÈÊÚ ÏÁ  È„Â
Â‰ÈÈÎ ‡ÊÁ„ ‡Â‰Â ‡˙ ‡˙È˙Ó  ‰Ï ÈÓ‡Â ‡ÏÂÚ Ó‡  Á‡ ÌÂ˜ÓÓ  ÂÏ ˙ÏÙÂ ‰˘ÂÈ  ÌÈÒÎ ÂÏ  ÔÈ‡

Ó‡˘ ÂÂ˜ ÈÙÏ ‡Â‰  Â„‰ ÌÂÏÁ  ‚Â˙‡ ‰‡Â‰16 ÌÂÏÁ ÏÂÏ ‰‡Â‰ ÌÈÓ˙ ˙ÂÙÎ „‰ ıÚ  ÈÙ
 Ó‡˘ ‰ÓÎÁÏ ‰ÙˆÈ ÌÂÏÁ  ÊÂÂ‡ ‰‡Â‰ ÌÈÓ˘˘  ÂÈ‡Ï „Á‡  Ï ‡Ï‡ ÂÏ  ÔÈ‡17 ‰Â˙ ıÂÁ ˙ÂÓÎÁ

 ÏÂ‚˙ ‰‡Â‰ ‰ÏÂ„‚Ï ˙È˜ÏÒÂ ‰ÈÏÚ  È˙‡Â ‰È˙È‡ È‡  È˘‡  Ó‡ ‰È˘È ˘‡  ÈÂ‰ ‰ÈÏÚ ‡‰Â
 ÌÈˆÈ ‰‡Â‰ ‰ÏÈ‚Â ‰‡ ‰ˆÈ˙Ï ‰ÙˆÈ ˙ÏÂ‚˙ ÌÈÎÊ ÌÈÏ ‰ÙˆÈ ÌÈÏÂ‚˙ ÎÊ  ÔÏ ‰ÙˆÈ ÌÂÏÁ
 ÏÎ  ÔÎÂ ˙ÈÎÂÎÊ ÈÏÎ ÏÎ ÔÎÂ ÌÈ‡Â˘˜ ÔÎÂ  ÌÈÊÂ‚‡ ÔÎÂ Â˙˘˜ ˙È˘Ú  Â˙˘  Â˙˘˜  ‰ÈÂÏ˙ ÌÂÏÁ

 Ó‡˘ ÂÈˆÙÁ  ÂÏ  Â˘Ú ÍÎÏ ÒÎ‰  ÂÏ‡Î ÌÈ˘‰18 ÌÂÏÁ  Â˘‡ ÁÏ‚Ó‰ ÌˆÙÁ  ÊÂÁÓ Ï‡ ÌÁÈÂ
 ‰ÏÂ„‚ ‰ÈÚ ÂÏ ‡ˆÂÈ ÂË Ì˘ ‰Ë˜ ‰ÈÚ ˘ÂÈ‰  Â˙ÁÙ˘Ó  ÏÎÏÂ  ÂÏ Â˜ÊÂ Â˘‡ ÂÏ ‰ÙÈ ÔÓÈÒ

Ó‡˘ ÂÏ ‰ÙÈ ÔÓÈÒ ÌÂÏÁ ‰Ù‰ ÈÈÂÏ„ ‰ÈÏ„Ó„ Ó"‰Â  Â˙ÁÙ˘Ó ÏÎÏÂ  ÂÏ19 Ó"‰Â Á˙Ù‰Ï ‰ÚÂˆ ‰Ó
 ‰ÏÚ˘  ÔÂÈÎ Â‰ÈÈÂÂ˙ ÈÓ‡„ ‡Â ÈÈ‡ Â˙ÏÂ„‚Ó „ÂÈ „È ‰ÏÂ„‚Ï ‰ÏÂÚ ÌÂÏÁ  ‚‚Ï ‰ÏÂÚ‰ Á˜ ‡Ï„
 ı‡ ‡ËÁ ‡Ï „ÓÂÚ Ï ÌÂÏÁ  ÌÂÚ „ÓÂÚ‰ ÂÈ„ Ê‚  ÂÏ ÌÈÚÂ˜ ÌÂÏÁ  ÂÈ„‚ ÚÂ˜‰ ‰ÏÚ
 ÏÚ ‰ÈÓ˘ ÂÏ ÂÙÈÒÂ‰ ÏÂ˜ Â‰Â˙ ÂÏ ˙È˘Ú ‰ÈÓ˘  ËÂÈ„ÒÏ ˘Ù˙‰ ˙ÂˆÓ  ‡Ï ÌÂÚ Ï‡˘È
 ‰˘Ú ÚÈÏ ‰È˘È ˘‡  ‰˘Ú ÌÂÏÁ Ì‚‡Ï ÒÎ‰ ‡Ï ‡ÓÏÚ ‡ÏÁ  Ï‡ ÏÂ˜ Ó"‰Â Â˙ÈÓ˘
˘‡  ‰˘Ú ‡Ó‚‡Ï  ÏÈÈÚ„ ‡ÙÙ   ‡ÓÏÁ  ÂÊÁ Ú˘Â‰È „ ‰È ‡Â‰ Â ‡ÙÙ  ‰ÏÎ ÈÏ  ̆ ‡

 ‡ÎÈ‡ ‰ÏÎ  ÈÏ ˘‡ ‰˘Ú  ÚÈÏ ÏÈÈÚ„ Ú˘Â‰È „ ‰È ‡Â‰  ‰È˘È ‡Ó‚‡Ï  Â‰ÈÈÂÂ˙ ÈÓ‡„
 ‡ÏË  ÈÏ˙ ‡Ï„ Ú˘Â‰È „ ‰È ‡Â‰  ‰È˘È ˘‡ ‰˘Ú ‡ÏË ÈÏ˙„ ‡ÙÙ  ‡Ï‡  ÈÏÈÈÚ
 ‰ÈÓ˜ ‡˙ È˙  ÈÁÂ ‰ ÈÁÂ ‡ÏË  È‡Ï˙Â ‡Ó‚‡Ï ˙ÈÏÈÈÚ ‡‡ È˘‡   Ó‡ ‰ÏÎ ÈÏ ˘‡ ‰˘Ú

 ÂÏ ÔÈÂ„Ò  ÂÈ˙ÂÂÚ ‡È˙‰Â ÂÏ ÔÈÏÂÁÓ  ÂÈ˙ÂÂÚ ÌÂÏÁ Ì„ ÊÈ˜Ó‰  ̃ ÁˆÈ   "„È˙ ÏÁÓÈÏ  ÔÈÂ„Ò ÔÈÂ„Ò È‡Ó
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ÂÂˆ ÈÂÚÏ  ÌÈÙ‡ Í‡ Ô˙˘ ÍÂÂÌÈÈ˜ÓÂ ÊÂ‚  ‰˘ÂÚÂ  ÓÂ‡ ÍÂ  ÓÂ‡ ÙÚ ÂÓÓ  ÔÈÏËÂ˘  ÌÂ˜Ó  ‰‡
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ברכות דף נז שבת קודש ד' אדר תש"פ 

הגמרא הביאה סתירה בענין חלום על פיל, אם הוא סימן יפה או לא. מבארת הגמרא, 
לא קשיא: הא – מה שנאמר שחלום על פיל הוא סימן יפה, מדובר דמסרג ]שחולם על 
פיל כשיש אוכף על גביו[. הא – מה שנאמר שחלום על פיל אינו סימן יפה, מדובר דלא 

מסרג ]כשאין אוכף על גביו[.

הרואה בחלום מילים כתובות

נו"ן  ]שהאות  לו  נעשה  נס  בחלום,  כתובה  'הונא'  המילה  את  הרואה  'הונא':[  ]הרואה 
מתיבת הונא רומזת לאות נו"ן מתיבת 'נס'[.

]הרואה 'חנינא' וכדומה:[ הרואה את המילה 'חנינא' או 'חנניא' או 'יוחנן' ]שיש בשמות 
אלו נוני"ן הרבה[, הרי זה סימן: נסי נסים ]נסים רבים[ נעשו לו.

מן השמים חסו עליו  'הספד' בחלום, הרי זה סימן:  הרואה את המילה  ]תיבת הספד:[ 
'חסו' )שהאות ה והאות ח מתחלפות(,  ופדאוהו ]שבאותיות ה ס )מתיבת הספד( רמוז 

ובאותיות פ ד )מתיבת הספד( רמוז 'פדאוהו'[.

והני מילי בכתבא ]ואלו הדברים נאמרו שרואה בחלום את תיבת הונא או חנינא או 
הספד כתובים, ולא שרואה דמות של רב הונא או שרואה שנמצא בהספד[.

הרואה את עצמו בחלום בתפילה וכדומה

'יהא שמיה רבא מברך', מובטח  עונה  ]יהא שמיה רבא בחלום:[ הרואה בחלום שהוא 
לו שהוא בן העולם הבא.

]ק"ש בחלום:[ הקורא קריאת שמע ]בחלום[, ראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו 
זכאי לכך.

]תפילין בחלום:[ המניח תפילין בחלום, יצפה לגדולה, שנאמר 'וראו כל עמי הארץ כי שם 
ה' נקרא עליך' וגו' ]'ויראו ממך'[. ותניא, רבי אליעזר הגדול אומר: אלו תפילין שבראש.

]תפילה בחלום:[ המתפלל בחלום, סימן יפה לו. והני מילי ]ואלו הדברים שחלום זה סימן 
יפה, הוא רק באופן[ דלא סיים ]שניעור משנתו קודם שסיים את תפילתו, ולא הסתלק 

מלפני קונו, שמראים לו בזה שהוא סמוך אצל הקדוש ברוך הוא[.

הרואה ש'בא על' בחלום

]אמו:[ הבא על אמו בחלום, יצפה לבינה, ]שאמא רומז לבינה[ שנאמר 'כי ִאם לבינה תקרא'.

]נערה המאורסה:[ הבא על נערה מאורסה בחלום, יצפה לתורה, שמאורסה רומזת לתורה 
שנאמר 'תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב', אל תקרי 'מורשה' אלא 'מאורשה'.

]אחותו:[ הבא על אחותו בחלום, יצפה לחכמה, שאחות רומזת לחכמה, שנאמר 'אמור 
לחכמה אחותי את'.
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]אשת איש:[ הבא על אשת איש בחלום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא ]שאשת איש היא 
חלק חבירו, והוא רומז שנוטל לעולם הבא גם את חלק חברו בגן עדן, מלבד החלק שלו[.

והני מילי ]ואלו הדברים שחלום זה סימן יפה, הוא רק[ דלא ידע לה ]כשאינו מכיר 
את האשה שחלם עליה[ ולא הרהר בה מאורתא, ]ולא הרהר בה מהערב )באופן שמכירה, 

כגון באחותו([.

הרואה מאכלים שונים, גידולי קרקע ובעלי חיים

]חיטים:[ אמר רבי חייא בר אבא: הרואה חטים בחלום, ראה שלום, שנאמר 'השם גבולך 
שלום חלב חטים ישביעך'.

]שעורים:[ הרואה שעורים בחלום, ]ובתיבת שעורה, רמוז 'סר', והוא סימן ש[סרו עונותיו, 
שנאמר 'וסר עונך וחטאתך תכופר'.

אמר רבי זירא, אנא לא סלקי ]אני לא עליתי[ מבבל לארץ ישראל, עד דחזאי שערי בחלמא 
]עד שראיתי שעורים בחלום, כלומר, לאחר שרמזו לי משמים שאני נקי בלא חטא[.

]גפן טעונה:[ הרואה גפן טעונה ]עץ גפן עם אשכולות ענבים[ בחלום, אין אשתו מפלת 
נפלים, שנאמר 'אשתך כגפן פוריה'.

]שורקה:[ הרואה שורקה ]ענף של עץ הגפן[ בחלום, יצפה למשיח, שנאמר 'אוסרי לגפן 
עירה ולשורקה בני אתונו' ]שפסוק זה נדרש על ימות המשיח[.

]תאנה:[ הרואה תאנה בחלום, תורתו משתמרת בקרבו, שנאמר 'נוצר תאנה יאכל פריה'.

]רמונים קטנים:[ הרואה רמונים בחלום, זוטרי ]אם רואה רימונים קטנים[, הרי זה סימן: 
פרי עסקיה כרמונא ]שעסקיו יפרו כרימון, שיש בו גרעינים רבים[.

]רמונים גדולים:[ רברבי ]אם רואה רימונים גדולים[, הרי זה סימן: רבי עסקיה כרמונא 
]שיגדלו עסקיו כרימון, שהוא פרי גדול[.

פלגי ]אם רואה רמונים שנחלקו, כלומר רימון חתוך:[ אם תלמיד  ]רמונים שנחלקו[ 
מיין  ]אשקך  רמני'  מעסיס  הרקח  מיין  'אשקך  שנאמר  לתורה,  יצפה  ]החולם[,  הוא  חכם 
מרוקח בבשמים, שהוא רמז ל'יינה של תורה', ומהמיץ הנמצץ מן הרמונים, אלו ההגדות 

שטעמן כרימון, כנאמר במדרש[.

ואם עם הארץ הוא, יצפה למצוות, שנאמר 'כפלח הרמון רקתך', מאי 'רקתך'? אפילו ריקנין 
שבך מלאים מצות כרמון.

סימן:  זה  הרי  קטנים[,  זיתים  רואה  ]אם  זוטרי  בחלום,  זיתים  הרואה  קטנים:[  ]זיתים 
כזיתים שהם מרובים  ומתקיימים  ורבים  פרים  ]שעסקיו  כזיתים  וקאי עסקיה  ורבי  פרי 

ומתקיימים לאורך זמן[.

]אילן הזית:[ והני מילי ]ואלו הדברים נאמרו[, כאשר רואה את פרי הזית. אבל אילני 
]אם רואה את אילן הזית[, הויין ליה ]הרי זה סימן שיהיו לו[ בנים מרובין, שנאמר 'בניך 

כשתילי זיתים' וגו'.
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]דעה נוספת על ראיית זית:[ איכא דאמרי, הרואה זית בחלום, שם טוב יוצא לו, שנאמר 
'זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שמך'.

]שמן זית:[ הרואה שמן זית בחלום, יצפה למאור תורה, שנאמר 'ויקחו אליך שמן זית זך', 
ושמן המנורה רומז לחכמת התורה.

]תמרים:[ הרואה תמרים בחלום, תמו עונותיו, שנאמר 'תם עונך בת ציון', ובתיבת תמרים 
רמוז 'תם'.

]עז:[ אמר רב יוסף: הרואה עז בחלום, שנה מתברכת לו. ואם רואה עזים בחלומו, שנים 
]וביאור  לנערותיך['.  וחיים  ביתך  ]ללחם  ללחמך  עזים  חלב  'ודי  שנאמר  לו,  מתברכות 

הפסוק: יהי לך די מחסורך, חלב עזים למאכלך ולמאכל אנשי ביתך[.

]הדס:[ הרואה הדס בחלום, נכסיו מצליחין לו ]כהדס זה, שעליו משולשים זה על זה, 
כמין קליעה[, ואם אין לו נכסים, ירושה נופלת לו ממקום אחר.

אמר עולא, ואמרי לה במתניתא תנא: והוא דחזא בכנייהו ]מה שנאמר על הרואה הדסים, 
הוא כאשר רואה את ההדס על כנו, ובמקומו, כלומר: במחובר לקרקע[.

שנאמר  ל'הדר'[  רומז  ]שאתרוג  קונו,  לפני  הוא  הדור  בחלום,  אתרוג  הרואה  ]אתרוג:[ 
'פרי עץ הדר כפות תמרים'.

]לולב:[ הרואה לולב בחלום, אין לו אלא לב אחד לאביו שבשמים ]כרמוז בתיבת 'לולב' 
'לו' 'לב'[.

האווז  ורינת  תרונה',  בחוץ  'חכמות  שנאמר  לחכמה,  יצפה  בחלום,  אווז  הרואה  ]אווז:[ 
ניכרת בחוץ.

באווז  כרמוז  לרבים,  ומצוה  ]שמכריז  ישיבה  הוי ראש  בחלום,  האווז  על  והבא עליה 
שקורא ברבים[.

אמר רב אשי: אני ראיתיה ובאתי עליה, וסלקית לגדולה ]ועליתי לגדולה, שאחרי החלום 
נעשה ראש ישיבה[.

והתרנגולות  זכר,  הוא  שהתרנגול  זכר,  לבן  יצפה  בחלום,  תרנגול  הרואה  ]תרנגול:[ 
יולדות כל יום.

]תרנגולים:[ תרנגולים, יצפה לבנים זכרים.

]תרנגולת:[ תרנגולת, יצפה לתרביצה ]גינה[ נאה וגילה, שתרנגול הוא נוטריקון: תרביצא 
נאה וגילה.

]ביצים:[ הרואה ביצים בחלום, תלויה בקשתו בספק, כביצים הללו שהאוכל סתום בתוך 
קליפת הביצה ואינו נגלה, כך תפילתו עדיין לא התקבלה ולא נתגלתה.

סימן שנעשית בקשתו, כשם שהתגלה האוכל  הוא  ביצים שנשתברו  הרואה בחלומו 
שבביצים, כן נתגלתה והתקבלה תפילתו.

]אגוזים, קשואים, כלי זכוכית וכדומה[ וכן הרואה בחלומו אגוזים, וכן הרואה בחלומו 
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שלימים,  אותם  רואה  אם  כאלו,  הנשברים  כל  וכן  זכוכית,  כלי  כל  הרואה  וכן  קשואים, 
תלויה בקשתו. ואם רואה אותם שנשתברו, נעשית בקשתו.

חלומות שעושה פעולות שונות
'וינחם אל  ]נכנס לכרך:[ הנכנס לכרך בחלומו, הרי זה סימן שנעשו לו חפציו, שנאמר 

מחוז ]היינו כרך[ חפצם' ]סימן הוא להיות חפציו נעשים[.

]המגלח ראשו:[ המגלח ראשו בחלום, סימן יפה לו ]שתגלחת הוא סימן גדולה ותפארת[.

]המגלח ראשו וזקנו:[ המגלח ראשו וזקנו בחלום, הוא סימן יפה לו ולכל משפחתו.

]יושב בספינה:[ היושב בעריבה קטנה ]החולם שהוא יושב בספינה[, שם טוב יוצא לו.

]יושב בספינה גדולה:[ בעריבה גדולה ]החולם שהוא יושב בספינה גדולה[, שם טוב 
יוצא לו ולכל משפחתו.

והני מילי דמדליה דלויי ]ואלו הדברים, שחלום על ישיבה בספינה, הוא סימן טוב, רק 
כאשר חולם שהספינה נישאת בגובהו של הים[.

]הנפנה:[ הנפנה בחלום, סימן יפה לו ]שסרחונו וגנותו נפרש ויוצא מעליו[, שנאמר 'מהר 
צועה להפתח ]ולא ימות לשחת['. והני מילי דלא קנח ]שלא חלם שגם קינח את עצמו, 

שבקינוח הרי הוא ממאיס את ידיו[.

]העולה לגג:[ העולה לגג בחלום, עולה לגדולה.

]היורד מהגג:[ ירד ]בחלום מהגג[, יורד מגדולתו.

אביי ורבא דאמרי תרווייהו, כיון שעלה, עלה, ושוב אינו יורד.

]הקורע בגדיו:[ הקורע בגדיו בחלום, קורעים לו גזר דינו.

]העומד ערום:[ העומד ערום בחלום, בבבל, עומד בלא חטא ]לפי שחוץ לארץ אין לה 
זכויות, אלא עון יש בישיבתה, והעומד בה ערום, הרי זה סימן שהוא ערום מעוונותיה, 

כלומר בלא עוונותיה[.

בארץ  תלויות  מצות  ]שהרבה  מצות  בלא  ערום  ישראל,  בארץ  בחלום,  ערום  העומד 
ישראל, וזה העומד ערום בארץ ישראל, סימן שהוא ערום ממצותיה[.

שמירה נעשית לו  הנתפש לסרדיוט ]החולם ששוטר תפש אותו[,  ]הנתפש לסרדיוט:[ 
]שהרי הנתפש שומרים אותו שלא יברח, והרי זה סימן ששומרים אותו מידי היזק[.

)שלשלת  ברזל  של  שלשלת  עליו  ששמים  ]החולם  בקולר  נתנוהו  בקולר:[  ]נתנוהו 
שנותנים בצואר האסירים([, הרי זה סימן שהוסיפו לו שמירה על שמירתו.

והני מילי בקולר ]ואלו הדברים נאמרו, כשחולם ששמים עליו קולר[, אבל חבלא בעלמא 
]אבל אם חולם שקשרוהו בחבל[, לא, ]אין בזה סימן ששומרים עליו[.

]הנכנס לאגם:[ הנכנס לאגם בחלום, נעשה ראש ישיבה ]שבאגם יש קנים גדולים וקטנים 
וסמוכים זה לזה, והרי זה סימן לראש ישיבה, שהגדולים והקטנים מתקבצים לפניו בקבוץ 

גדול ובאים לשמוע דרשה מפיו[.



87 | גמרא ופירושה / ביאיתדףיש. 

]הנכנס ליער:[ ליער, נעשה ראש לבני כלה ]שביער יש אילנות גדולים, ואינן סמוכים 
זה לזה, אף זה סימן שהוא נעשה לראש התלמידים, שלאחר שהרב אמר דרשה, גדול 

התלמידים מפרש את דברי הרב לתלמידים הגדולים שרוצים להבין ככל הצורך[.

]אמוראים שחלמו על כניסתם לאגם או ליער:[ רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע חזו 
חלמא ]ראו חלום[. רב פפא דעייל לאגמא ]שחלם שנכנס לאגם[, נעשה ראש ישיבה. רב 

הונא בריה דרב יהושע דעייל ]שחלם שנכנס ליער[ ליער, נעשה ראש לבני כלה.

איכא דאמרי ]יש אומרים[, תרווייהו לאגמא עיילי ]ששניהם חלמו על כניסתם לאגם[, 
אלא רב פפא דתלי טבלא ]שראה בחלום שהיה פעמון המשמיע קול תלוי בצוארו[ נעשה 
ראש ישיבה, שהפעמון הוא סימן לראש ישיבה המשמיע קולו לרבים[. רב הונא בריה דרב 
יהושע דלא תלי טבלא ]שלא ראה בחלומו שפעמון תלוי בצוארו[, נעשה ראש לבני כלה.

אמר רב אשי: אנא עיילית לאגמא, ותלאי טבלא, ונבחי בה נבוחי ]אני חלמתי על כניסתי 
לאגם ופעמון היה תלוי בצוארי, וקשקשתי בו בקול[. ואכן רב אשי נעשה ראש ישיבה.

]המקיז דם:[ תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק: המקיז דם בחלום, עונותיו מחולין לו, 
לפי שהעונות קרויין אדומים, שנאמר 'אם יאדימו כתולע', והחולם שמוציאים ממנו דם, 

הרי זה סימן שעוונותיו פורשין ממנו.

שואלת הגמרא: והתניא המקיז דם בחלום, עונותיו סדורין לו, ומשמע שיש לו עוונות?

עונה הגמרא: מאי 'סדורין', סדורין לימחל.

· · ·

חלומות על נחש

בחלום,  נחש  הרואה  ששת:  דרב  קמיה  תנא  תני  ששת:[  רב  לפני  שנשנתה  ]ברייתא 
פרנסתו מזומנת לו ]כנחש שעפר לחמו, ומצוי לו עפר בכל מקום[.

נשכו ]הרואה בחלום שהנחש נשך אותו[, הרי זה סימן שנכפלה לו פרנסתו, שנשיכת 
הנחש מורה על שלטון הנחש והצלחתו, והרי זה סימן שפרנסתו מזומנת כהצלחת הנחש.

אבדה פרנסתו, שהריגת הנחש מורה על חוסר  הרגו ]הרואה שהוא הרג את הנחש[, 
הצלחתו.

שנכפלה  שכן  כל  הנחש,  את  שהרג  חולם  אם  רב ששת:  ליה  אמר  רב ששת:[  ]דברי 
פרנסתו, שהרי התגבר על הנחש.

]הגמרא דוחה את דברי רב ששת:[ ולא היא – אין זה כך, אלא החולם שהרג את הנחש, 
הוא סימן שאבדה פרנסתו, אלא רב ששת הוא דחזא חויא בחלמיה וקטליה, שהיות ורב 
ששת ראה בחלומו נחש, וראה שהרג את הנחש, לכן הוא דרש עניין זה להנאתו ולטובתו, 

שזה גם כן סימן טוב, כדי לפתור את חלומו לטובה.

חלומות על משקים

יפין לחלום, חוץ מן היין, שאין לדעת את  יוחנן: כל מיני משקין  תני תנא קמיה דרבי 
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פתרונו, היות והיין לפעמים הוא סימן טוב ולפעמים אינו סימן טוב שהרי יש שותהו, 
וטוב לו. ויש שותהו, ורע לו.

יש שותהו וטוב לו, שנאמר 'ויין ישמח לבב אנוש'. ויש שותהו ורע לו, שנאמר 'תנו שכר 
לאובד ויין למרי נפש'.

'לכו לחמו בלחמי  יוחנן לתנא: תני, תלמיד חכם לעולם טוב לו, שנאמר  אמר ליה רבי 
התורה  טוב, שחכמת  סימן  הוא  יין  על  החולם  חכם  הרי שתלמיד  ביין מסכתי',  ושתו 

נמשלה ליין כמבואר בפסוק.

השכים ונפל פסוק בפיו
]עמוד ב[ אמר רבי יוחנן: השכים ]העומד ממטתו[ ונפל לו פסוק לתוך פיו, הרי זה נבואה 

קטנה.

· · ·
שלשה מלכים

תנו רבנן, שלשה מלכים הם:

הרואה דוד בחלום, יצפה לחסידות.

שלמה, יצפה לחכמה.

אחאב, ידאג מן הפורענות.

שלשה נביאים
שלשה נביאים הם:

א. הרואה ספר מלכים, יצפה לגדולה.

ב. יחזקאל, יצפה לחכמה.

ג. ישעיה, יצפה לנחמה.

ד. ירמיה, ידאג מן הפורענות. ]הגר"א לא גורס 'ישעיה יצפה לחכמה'. ובאבות דרבי נתן 
לא כתוב 'יחזקאל יצפה לחכמה', שהרי פותח בג' נביאים, ומונה ד' נביאים[.

שלשה כתובים גדולים
שלשה כתובים גדולים הם:

הרואה ספר תהלים, יצפה לחסידות.

משלי, יצפה לחכמה.

איוב, ידאג מן הפורענות.

שלשה כתובים קטנים
שלשה כתובים קטנים הם:
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הרואה שיר השירים בחלום, יצפה לחסידות ]שכל שיר השירים הוא יראת שמים, וחיבת 
המקום בלב כל ישראל[.

קהלת, יצפה לחכמה.

קינות, ידאג מן הפורענות.

הרואה מגילת אסתר
הרואה מגלת אסתר, נס נעשה לו.

שלשה חכמים
שלשה חכמים הם:

הרואה רבי בחלום, יצפה לחכמה.

רבי אלעזר בן עזריה, יצפה לעשירות.

רבי ישמעאל בן אלישע, ידאג מן הפורענות ]שרבי ישמעאל בן אלישע מהרוגי המלכות 
היה והפשיטו עור קרקפתו בחייו[.

שלשה תלמידי חכמים
שלשה תלמידי חכמים הם:

הרואה בן עזאי בחלום, יצפה לחסידות.

בן זומא, יצפה לחכמה.

אחר ]אלישע בן אבויה[, ידאג מן הפורענות.

· · ·
כללים, איזה חלומות יפים

]חיות:[ כל מיני חיות יפות לחלום, חוץ מן שלש חיות שמשונים במראיהם: הפיל והקוף 
והקפוד ]חיה שדומה לקוף ויש לה זנב ארוך[.

פיל  על  שחלום  הרי  לו,  נעשה  פלא  בחלום,  פיל  הרואה  מר,  והאמר  הגמרא:  שואלת 
הוא סימן יפה.

עונה הגמרא: לא קשיא, הא – מה שנאמר שהוא סימן יפה, מדובר דמסרג ]שיש אוכף 
על גביו[, הא – מה שנאמר שאינו סימן יפה, מדובר דלא מסרג ]כשאין אוכף על גביו[.

]מתכות:[ כל מיני מתכת יפין לחלום, חוץ ממר ]מעדר[, פסל, וקרדום שאין סימן יפה.

]אם ראה  דחזנהו בקתייהו  יפה[  סימן  אינם  כלים אלו  ]ואלו הדברים שג'  והני מילי 
אותם בתוך הקת שלהם, שאז הם ראויין למלאכתן לחבל ולהשחית[.

]פירות:[ כל מיני פירות יפין לחלום, חוץ מפגי תמרה ]תמרים לא בשלים[.

]ירקות:[ כל מיני ירקות יפין לחלום, חוץ מראשי לפתות, שהם מורים על קבלת מכות, 
שראש לפת דומה לראש עבה של מקל.



גמרא ופירושה / ביאיתדףיש:  | 90

שואלת הגמרא: והאמר רב, לא איעתרי ]לא התעשרתי[ עד דחזאי ]עד שראיתי[ ראשי 
לפתות.

עונה הגמרא: כי חזא בכנייהו חזא ]מה שרב ראה, היה זה ראשי לפתות שמחוברים 
רואה ראשי לפתות תלושים  סימן טוב, אבל אם  גידולם(, שזה  )כלומר, במקום  בכנם 

הוא סימן ל'מכות'[.

]צבעים:[ כל מיני צבעונין יפין לחלום, חוץ מן התכלת ]תכלת - ירוק הוא, ומי שפניו 
ירוקים, חולה הוא[.

]עוף  וקפופא  'כוס'[  הנקרא  ]עוף  קריא  מן  חוץ  לחלום,  יפין  עופות  מיני  כל  ]עופות:[ 
הנקרא 'ינשוף', ויש לו לסתות כלחיי אדם לפיכך הוא מגונה[, וקורפראי.

· · ·
]הגו"ף, הגו"ף, מעי"ן, משיבי"ן, ומרחיבי"ן, סימן[.

שלשה נכנסין לגוף ואין הגוף נהנה מהן
שלשה נכנסין לגוף, ואין הגוף נהנה מהן: גודגדניות ]דובדבנים[. וכפניות ]מין תמרים 

רעים[. ופגי תמרה ]תמרים שלא הבשילו כל צרכם[.

שלשה אין נכנסין לגוף והגוף נהנה מהן
שלשה אין נכנסין לגוף, והגוף נהנה מהן, אלו הן: רחיצה, וסיכה, ותשמיש.

שלשה מעין העולם הבא
שלשה מעין העולם הבא, אלו הן: שבת, שמש ]חמה זורחת[, ותשמיש.

מבררת הגמרא: תשמיש דמאי ]איזה תשמיש הוא מעין עולם הבא[, אילימא ]אם תאמר[ 
תשמיש המטה, אי אפשר לומר כך, הא מכחש כחיש ]שהרי הוא מכחיש[.

מבארת הגמרא: אלא תשמיש נקבים ]שאדם נפנה לנקביו[.

שלשה משיבין דעתו של אדם
אשה[,  של  ערב  קול  או  זמר,  מיני  ]של  קול  הן:  אלו  אדם,  של  דעתו  משיבין  שלשה 

ומראה, וריח.

שלשה מרחיבין דעתו של אדם
שלשה מרחיבין דעתו של אדם, אלו הן: דירה נאה, ואשה נאה, וכלים נאים.

· · ·
]חמש"ה, ושש"ה, ועשר"ה. סימן[.

חמשה שהם אחד מששים
חמשה דברים, הם אחד מששים. אלו הן: אש, דבש, ושבת, ושינה, וחלום.



91 | גמרא ופירושה / ביאיתדףיש: 

א. אש, אחד מששים לגיהנם.

ב. דבש, אחד מששים למן.

ג. שבת, אחד מששים לעולם הבא.

ד. שינה, אחד מששים למיתה.

ה. חלום, אחד מששים לנבואה.

ששה דברים שהם סימן יפה לחולה

ששה דברים, סימן יפה לחולה, אלו הן: עטוש, זיעה, שלשול, קרי, ושינה, וחלום.

א. עטוש, דכתיב 'עטישתיו תהל אור'.

ב. זיעה, דכתיב 'בזעת אפיך תאכל לחם'.

ג. שלשול, דכתיב 'מהר צעה להפתח ]מיהר להריק את מעיו[ ולא ימות לשחת'.

ד. קרי, דכתיב 'יראה זרע יאריך ימים'.

ה. שינה, דכתיב 'ישנתי אז ינוח לי'.

ו. חלום, דכתיב 'ותחלימני והחייני'.

ששה מאכלים שמרפאין את החולה

ששה דברים מרפאין את החולה מחליו, ורפואתו רפואה, אלו הן:

א. כרוב. ב. ותרדין. ג. וסיסין יבשין. ד. וקיבה. ה. והרת ]רחם של בהמה[. ו. ויותרת הכבד.

ויש אומרים אף דגים קטנים. ולא עוד אלא שדגים קטנים, מפרין ומברין ]ומבריאין[ כל 
גופו של אדם.

עשרה דברים שמחזירים את החולה לחליו

עשרה דברים מחזירין את החולה לחליו, וחליו קשה, אלו הן:

א. האוכל בשר שור. ב. בשר שמן. ג. בשר צלי. ד. בשר צפרים. ה. וביצה צלויה. ו. ותגלחת 
]אם מגלח שערותיו[. ז. ושחלים. ח. והחלב. ט. והגבינה. י. והמרחץ.

ויש אומרים, אף אגוזים. ויש אומרים, אף קשואים.

]אכילת קישואים קשה לגוף[

תנא דבי רבי ישמעאל: למה נקרא שמן קשואים, מפני שהן קשים לגוף כחרבות.

שואלת הגמרא: איני ]האמנם[, והכתיב 'ויאמר ה' לה שני גוים ]עשיו, ויעקב[ בבטנך', אל 
תקרי גוים אלא גיים ]כמו 'גאים'[, ואמר רב יהודה אמר רב: אלו אנטונינוס ]שבא מעשיו[ 
ורבי יהודה הנשיא ]שבא מיעקב[, שלא פסק משלחנם, לא צנון, ולא חזרת, ולא קשואין, 

לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, הרי שהקישואים טובים ומשובחים.
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עונה הגמרא: לא קשיא, הא – מה שנאמר שהקשואים קשים לגוף, הוא ברברבי ]בקישואים 
גדולים[. הא – מה שמבואר שהם יפים הוא בזוטרי ]בקישואים קטנים[.

· · ·

חלומות על מתים
תנו רבנן, מת בבית ]החולם שאדם שמת, נמצא בביתו[, הרי זה סימן שלום בבית.

אכל ושתה בבית ]החולם שמת אכל ושתה בביתו[, הרי זה סימן יפה לבית.

נטל כלים מן הבית ]החולם שמת לקח כלים מביתו[, הרי זה סימן רע לבית.

מדובר  רע,  סימן  הוא  כלים  לוקח  שהמת  חולם  שאם  שנאמר  מה  פפא  רב  תרגמא 
במסאנא וסנדלא ]שחולם שהמת לקח נעלים וסנדלים, שהוא סימן יציאה לחוץ, והוא 

סימן שהמת מוציא אחרים )אליו( מן הבית[.

כל דשקיל שכבא, מעלי, בר ממסאנא וסנדלא ]כל דבר שמת לוקח בחלום הוא טוב, 
חוץ מנעלים וסנדלים[. כל דיהיב שכבא, מעלי ]כל דבר שהמת נותן בחלום הוא סימן 
טוב[, בר מעפרא וחרדלא ]חוץ מעפר או חרדל, שזה אינו סימן טוב, שהוא סימן קבורה[.

· · ·
שנינו במשנה: הרואה מקום שנעקרה ממנו עבודת גלולים אומר: 'ברוך שעקר עבודת 

כוכבים מארצנו'.

ברכה כשרואה מרקוליס ]סוג של עבודה זרה[
תנו רבנן, הרואה מרקוליס, אומר: 'ברוך שנתן ארך אפים לעוברי רצונו'.

נוסח הברכה על מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה
הרואה מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים, אומר: 'ברוך שעקר עבודת כוכבים מארצנו, 
]ומסיים בתפילה על פושעי  זה, כן תעקר מכל מקומות ישראל,  וכשם שנעקרה ממקום 

ישראל:[ והשב לב עובדיהם לעבדך'.

]הנוסח בחו"ל, דעה א:[ ובחוץ לארץ, אין צריך לומר 'והשב לב עובדיהם לעבדך', מפני 
ואין צריך להתפלל  גוים,  זרה, הם  שרובה עובדי כוכבים ]שבחו"ל רוב עובדי העבודה 

עליהם[.

]הנוסח בחו"ל, דעה ב:[ רבי שמעון בן אלעזר אומר: אף בחוץ לארץ צריך לומר כן ]והשב 
לב עובדיהם לעבדך[, מפני שעתידים להתגייר, שנאמר 'אז אהפוך אל עמים שפה ברורה'.

· · ·

חמשה ברכות בבבל
דרש רב המנונא, הרואה בבל הרשעה, צריך לברך חמש ברכות, כדלהלן:

]ברכה א[ ראה בבל, אומר: 'ברוך שהחריב בבל הרשעה'.
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]ברכה ב[ ראה ביתו של נבוכדנצר, אומר: 'ברוך שהחריב ביתו של נבוכדנצר הרשע'.

]ברכה ג[ ראה גוב של אריות או כבשן האש ]חפירה שהוסק בה כבשן האש כשרצה 
נבוכדנצר לשרוף את חנניה מישאל ועזריה[, אומר: 'ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה'.

]ברכה ד[ ראה מרקוליס, אומר: 'ברוך שנתן ארך אפים לעוברי רצונו'.

]ברכה ה[ ראה מקום שנוטלין ממנו עפר ]שיש מקום ב'בבל' שאין בהמה יוצאת משם, 
אם אין נותנים עליה עפר מעפר המקום, והוא סימן להשמדת בבל, שאף עפרה ניטל[, 

אומר: 'ברוך אומר ועושה גוזר ומקיים' ]שגזר להשמידה, ומקיים את גזירותיו[.

רבא, כי הוה חזי חמרי דשקלי  ]הנהגת רבא כשראה חמורים שנושאים עפר מבבל:[ 
עפרא ]כאשר היה רואה חמורים שנושאים עפר מבבל[, טריף להו ידא על גבייהו ]טופח 
בידו )מכה, מכת חיבה( על גבי החמורים[, ואמר: 'רהוטו צדיקי למעבד רעותא דמרייכו 

]רוצו צדיקים לעשות רצון אדוניכם['

]הנהגת מר בנו של רבינו כשבא לבבל[ מר בריה דרבינא, כי הוה מטי ]כאשר היה בא[ 
לבבל, הוה שקיל עפרא בסודריה, ושדי לברא ]היה לוקח עפר בבגדו, והיה זורקו בחוץ[, 

לקיים מה שנאמר 'וטאטאתיה במטאטא השמד'.

]רב אשי בירך חמשה ברכות אלו מדעתו:[ אמר רב אשי: אנא, הא דרב המנונא לא שמיע 
לי, אלא מדעתאי בריכתינהו לכולהו ]אלא מדעתי בירכתי את כל חמשה ברכות אלו[.
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.‡˙È‚‚ ˘È  
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Ï‡Á  ÂÈ

ÊÚÏ‡ Ô ‰ÈÓÈ ' Ó‡]
‰ÈÎ˘ ‰ÏÏ˜˙ Ï ‰ÏÏ˜˙
„ÂÙÈ˜ ˘ÂÓÏ ‰È˙Ó˘Â Ó‡˘
‰È˙‡Ë‡ËÂ ÌÈÓ ÈÓ‚‡Â
‰ÏÏ˜˙ .„Ó˘‰ ‡Ë‡ËÓ
Ó‡˘ ‰ÈÎ˘ ÂÎ˙ ÔÂÓÂ˘
ÈÚËÓÏ ‰„˘‰ ÈÚÏ ‰È˙Ó˘Â

.[‰ÈÎ˘Ï ÌÎ˙˘˘ 
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.‡ÈÈÏ È‚Î ‡‰Ï ÈˆÁ ‰ÈÏ
Â˙Â‡ ÂÏ ÂÏ˘Ó Ï˘Ó ,˘ÂÈÙ
Â‡Ó ‰È‰˘ ˙˘˘ Ï ÔÈÓ‰
ÔÈ‡ˆÂÈ‰ ÌÚ ‡ˆÂÈÂ ,ÌÈÈÚ
ÌÈ„Î‰ ,ÍÏÓ‰ ˙‡ ˙Â‡Ï
Ï‡ ÌÈÎÏÂ‰‰ ÈˆÁ ÌÈ‡˜‰
Ï‡ ,ÌÈÓ Ì‰ Â‡˘Ï ‰‰
È‚Î ÌÈ‡˜‰ Ì‰Â ÌÈÏÎ ÈÎ
ÔÎÂ˙ ÌÈÏÎ‰ ˘ÈÏ ÌÈÈÂ˘Ú‰
ÔÈÎÏÂ‰ ÌÂ˜Ó È‡Ï ÓÂÏÎ ,‡ÈÏ
.‡Ï ‡ÈÏ 'ÈÙ .ÔÈÎÏÂ‰ ÔÎÈ‰Ï
.‡ÎÏÓ È ÈˆÂ˜ ‰È ÏÎ‡ ÏÊ‡
'ÈÙ .Ì„‡ ˙ÈÓ‰˘ ÂÈÏÚ ÂÈ˘Ï‰
˙ÂÈ˘ÏÓ ÂÈÏÚ ‡˜ ,ÏÎ‡
Ï‡ ÔÂ‚ ‡˜ Ì‚˙Ó„Î

.ÈÏÎ‡ ,ÍÂ˘Á˙‰Ó‡ ‰Â˙‰Â
.Â‚‰Ï ÌÎ˘‰ Í‚‰Ï ‡‰
Ì‡ ,‰Â˙ ‰Ó‡ ÔÎÈ‰ ,'ÈÙ
‰ÎÂ‰Â ‚‰ ‡ˆÓÈ ˙˙ÁÓ
‡ 'ÈÙÂ ,ÌÈÓ„ ÂÏ ÔÈ‡ ˙ÓÂ
Ì„‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ,˙˙ÁÓ„ Ë"Ó
‡‰Â .ÂÂÓÓ ÏÚ ÂÓˆÚ „ÈÓÚÓ
È‡Ù‡ È‡˜ È‡ Ó‡ ÓÈÓ
.‰È˙È„ ‰ÈÓÏ ‰ÈÏ ‡ÈÏË˜


ÔÂ‡‚  ÌÈÒÈ  

‰ÈÎÊ È‚Á ÌÈÂÁ‡‰ ÌÈ‡È
˜"‰Â ‰˜Ï˙Ò ÈÎ‡ÏÓÂ
˙Ú˘ ÓÂ‡ ‡Â‰ Û‡ Ï‡˘ÈÓ
Ï‡ÚÓ˘ÈÂ ÔÂÚÓ˘ Â˙˙ÈÓ
Ô˜ÚÂ ‡ÊÈÏ ‡ÓÚ ‡˘Â ‡ÁÏ
‡ÓÚ ÏÚ È˙ÈÓÏ ÔÈ„È˙Ú Ô‡È‚Ò
‰ËÂÒ 'ÒÂ˙ 'ÈÈ ‡‰„ ‰˜ÈÚ
˙ÎÒÓ ËÂ‰Â ÂÚ‰ 'ÙÂ

ÔÈÏÂÁ ˙ËÈÁ˘(קכג ‡ÂÓ(דף
Ï˘ ÂÏÙ˜˜ È‰˘ ‰Ó˙˙ Ï‡
ÁÂÓ [Ï‡ÚÓ˘È] (Ú˘Â‰È) '

:ÌÈÎÏÓ È˘‡‰˘Ï˘
‡ÓÂÊ ÔÂ È‡ÊÚ Ô Ô‰ ÔÈ„ÈÓÏ˙
‡ÓÂÊ ÔÂ È‡ÊÚ Ô È‰ .Á‡Â
˘‡ ÔÈ˘ÂÈ ÔÈÂ˘Á Ô‰
ÔÈ˘Â„˜ 'ÒÓ Ô˙„Î ÔÈ„ÈÓÏ˙‰

˘„˜Ó ˘È‡‰ 'Ù(מט ÏÚ(דף
ÌÈÓÂ‡ ÔÈ‡ „ÈÓÏ˙ È‡˘ ˙Ó
Ô ÔÂÚÓ˘Â È‡ÊÚ Ô ÔÂÚÓ˘Î
'ÒÓ„ ‡Ó˜ ‡˜ÈÙÂ ‡ÓÂÊ

˙ÂÈÂ‰( ב ˙ÈÓÏ„(דף Â‡ 'ÈÓ‡
ÈÓ) ‡Ï‡ ‰‡Â‰Ï ÈÂ‡Â
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'ÂÙÓ‰ ÚÂ‡Ó‰ Â˙Â‡ ÂÏ
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ÊÁ˘ ÈÙÓ Á‡ Ú˘ÈÏ‡ ‡˜
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‡Ï ‰È˙  ˜ÚÈ ÈÎ ‡˜
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:'ÂÚÂÙ‰'ÂÈ„‚„‚
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ÔÈÚÂÙÚÙ  Ì˘ ˙ÏÈ˘  ÈÒ‚ ‡ÚÓ È„ ‡Ó‚ ÔÈ˜ÙÂ È˜Â˜„È‰  Ó‡˜ ÈÎ ‡ÓÈ˙ ÈÚÈ‡ ‰ ÔÈ˜ÒÓ 'ÈÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ˘˜‡„Î

:ÈÈÁÙÙÂ È˜Â˜„‰Â ÈÏÂ˜˜ ÔÂÏ Ó‡ ÔÂÈ‡ ÔÈÏÈ‡ ÈÂÓÂ˜ ÔÂÚ ÔÂ‰ ÈÚÓ ˙Â‚ÂÏ‚ÂÏÁÂ ˙ÂÈ„‚„Â‚Â'‡Â‰Ê"Ú ‡È‰ .'ÈÏÂ˜Ó‰ ˙‡
‡È˙„Î Ô‰È‚ ÏÚ ˙È˘ÈÏ˘‰Â ‰˙Á „ˆ ˙Á‡ Ú˜˜ È‚ ÏÚ ÔÈÂ„Ò Ô‰Ó ' ÌÈ‡ '‚ ÔÈÈˆÓ ‰ÏÁ˙ ÈÎ ˘ÂÙÓ ÎÂ נ)(ע"ז ‡ÂÏדף

‰˘ÚÓ‰ ‰Ê ˆÂÓ ‡Â‰˘ ÏÎ ÒÈÏÂ˜Ó ˜ÈÚ ‡È‰‰ ‡È˙ ÈÎ ‡ Ó‡Â Ô‰È‚ ÏÚ ˙Á‡Â ÔÎÈÓ ˙Á‡Â ÔÎÈÓ ˙Á‡ ÒÈÏÂ˜Ó È‡ Ô‰
˙Â˙ÈÓ '„ 'Ù ÔÈ„‰Ò [Ô˙„Î] (‡È˙„Î) ÔÈˆÂÓ‰ ÌÈ‡‰ Ô˙Â‡ ÈÙÏÎ Ô‡ ÍÈÏ˘Ó˘ Â˙„ÂÚ ‰È‰Â Â˙Â‡ ÔÈ„ÂÚ ÂÈ‰Â ÒÈÏÂ˜Ó ‡˜

ס ) ‰˙Â(דף Ì‡Â ˙Î ˘ÂÚ ‰‡˙‰ ‡Ï „ÈÊÓ ˙‡ËÁ ÈÈÁ ‚‚Â˘ ÔÎ ‰˘Ú˘ Ï‡˘È ÓÂÏÎ Â˙„ÂÚ ‡È‰ ÂÊ ÒÈÏÂ˜ÓÏ Ô‡ ˜ÂÊ‰
'Ó‚ 'ÈÓ‡Â Ï˜Ò Â(סד דף Ï‡ÚÓ˘È(שם ' 'Ù Ê"Ú 'ÒÓÂ ‰Ó‚ÈÓÏ ÔÈÂÎÈÓ ‡˜„ ‚"Ú‡Â(נ ˘ÂÏ(דף ˙Â‡ÈˆÓ ÂÏ‡ 'Ù Ó"Â ‰ÂÎÊ‰˘ ‡˙ÈÈ ‡‰Ï ‡˙È‡(כה ÚˆÓ‡:(דף ˙Á‡Â ÔÎÈÓ ˙Á‡Â ÔÎÈÓ ˙Á‡ ÒÈÏÂ˜ ˙È È‡ Ô‰ ÂÏ‡Â ÊÈÎ‰Ï ÈÈÁ ÒÈÏÂ˜ ˙È È‡Î ‰Â˙‰
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"˙‡ ÓÂ‡ ÔÂ˘È Ï‡˘È È˙  ‰‡Â‰
 ÓÂ‡ ÔÂÁ ‰ÓÏ‡ ÏÂ‚ ÈˆÓ ÍÂ

˙Ó‡‰  ÔÈÈ„ ÍÂÔÂ˘È ÌÈÎÂÎ È„ÂÚ È˙
ÓÂ‡1 ÓÂ‡ ÔÂÁ '‰ ÁÒÈ ÌÈ‡‚ ˙È

2 Â ‡ÏÂÚ ÚÈÙÂ‰ ˙ÂÓ˜ Ï‡ '‰ ˙ÂÓ˜ Ï‡
ÂËÓ ÈÎ ‡ÁÂ‡  ÈÏÊ‡ ‡˜  ÂÂ‰ ‡„ÒÁ
  „‚ È‡ÏÈÁ  ‡Á  È„ ‡Á˙Ù‡
 ‡˜ È‡Ó‡ ‡ÏÂÚ  ‰ÈÏ Ó‡ Á˙‡Â ‡„ÒÁ

˙Á˙ÓÈˆÁ ˙Â˘  ‰Á‡  Ó‡‰Â
Ó‡˘ Ì„‡ Ï˘ ÂÙÂ‚3 Ì„‡ Ô ‰˙‡Â

 Ó‡˘ Ì„‡ Ï˘  ÂÙÂ‚ ÏÎ Û‡ Ó‡  ÔÁÂÈ 'Â 'Â‚Â ÌÈ˙Ó ÔÂ˘ Á‡‰
4[‰‡ ÈÎ]  ‰ÚÂÓ˘ Ï‡ ˙Ó‡Â Á‡ ‰˙‡  ‰Ó ÏÚ ÍÈÏ‡  ÂÓ‡È ÈÎ ‰È‰Â

 ‡˙ÈÈÙ‡  ÔÈ˙È˘ ‰ ÂÂ‰„ ‡˙È Á˙‡ ‡Ï  ÈÎÈ‰ Ï"‡ 'Â‚Â  Ï ÏÎ ÒÓÂ
ÔÓ ‡„È  Ï˜˘ ‡ÏÂ ÍÈˆ„  Ô‡Ó ÏÎÏ  ÔÈÈÙ‡Â ‡ÈÏÈÏ ‡˙ÈÈÙ‡  ÔÈ˙È˘Â ‡ÓÓÈ
 ÛÈÒÎÓ ‡˜ ‡ÒÈÎÏ ‰ÈÏ  ÂËÓ„‡Â ÌÈÂË   ÈÚ È˙‡ ‡ÓÏÈ„ Ò„ ‡ÒÈÎ
 ÏÈÈÚ ‰Â‰„ ÏÎÂ ‡ÓÏÚ„ ‡˙ÁÂ Ú‡Ï  È Ú‡ ‰ÈÏ ÔÈÁÈ˙Ù  ÂÂ‰ Â˙Â
 ÏÎ„ È‡‡ ˙Âˆ È˘ ÈÚ˘Â ÈËÁ ‰ÈÏ  Â„˘ ÂÂ‰Â Ú˘  ÈÎ ˜ÈÙ ÔÈÙÎ
 ÏÙ ‡˙˘‰ ‡ÈÏÈÏ ÏÈ˜˘Â È˙‡ ‡ÓÓÈ Ï˜˘ÓÏ ‡˙ÏÈÓ ‡ÙÈÒÎ„ Ô‡Ó
˘„˜Ó‰ ˙È  Á˘ ÌÂÈÓ  ÔÁÂÈ ' Ó‡ ÈÎ‰  ‰ÈÏ Ó‡ Á˙‡ ‡ÏÂ ‡Ï˙

Ó‡˘  ÂÁÈ˘ ÌÈ˜È„ˆ  Ï˘ Ô‰È˙ ÏÚ ‰ÈÊ‚ ‰Ê‚5 ̇ Â‡ˆ '‰  ÈÊ‡
ÔÁÂÈ '  Ó‡Â ˘ÂÈ ÔÈ‡Ó ÌÈÂËÂ ÌÈÏÂ„‚  ÂÈ‰È ‰Ó˘Ï ÌÈ ÌÈ˙ ‡Ï Ì‡

Ó‡˘  ÔÂ˘ÈÏ ÔÈÊÁ‰Ï ‡Â‰ ÍÂ ˘Â„˜‰ „È˙Ú6 „Â„Ï ˙ÂÏÚÓ‰  È˘
ÂÈÊÁ‰Ï ‡Â‰ ÍÂ ˘Â„˜‰  „È˙Ú  ÔÂÈˆ ‰ ‰Ó ÔÂÈˆ ‰Î ' ÈÈ ÌÈÁËÂ‰
 ‡Ï„ ‰ÈÈÊÁ  ÔÂ˘ÈÏ  ÔÈÊÁ‰Ï ‰" ˜‰ „È˙Ú ÌÈ˜È„ˆ  Ï˘ Ô‰È˙ Û‡ ÂÂ˘ÈÏ

"˙ ÂÎ ‡‰È˘ „ÚÏ  ÂÈ„ Ï"‡ ‰È˙Ú„ ˘ÈÈÓ‚ ÓÂ‡ Ï‡˘È È˜ ‰‡Â‰
 ÌÎ˙‡ ÛÒ‡Â ÔÈ„ ÌÎ˙‡  ÏÎÏÎÂ ÔÈ„ ÌÎ˙‡  ÔÊÂ ÔÈ„ ÌÎ˙‡  ˆÈ ˘‡ ÍÂ
ÔÓÁ „ ‰ÈÓ˘Ó ‰ ÌÈÈÒÓ ‡È„  ‰È Ó  ÔÈ„  ÌÎÓÈ˜‰Ï „È˙ÚÂ ÔÈ„
 ‰ÈÁÓ ÍÂ ÌÎ˙‡ ÌÈÈ˜ÏÂ ÌÎ˙ÂÈÁ‰Ï „È˙Ú ‡Â‰Â ÌÎÏÂÎ ÙÒÓ Ú„ÂÈÂ

ÓÂ‡ ÌÈÎÂÎ È„ÂÚ  È˜ ÌÈ˙Ó‰7Ï"È Ó‡ 'Â‚Â ÌÎÓ‡ ‰˘Â„ ‰‡Â‰
ÔÓÊÏ  ÂÚÈ‚‰Â ÂÓÈÈ˜Â ÂÈÈÁ‰˘ ÍÂ ÓÂ‡ ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ Á‡Ï  ÂÈÁ ˙‡

 Ó‡ ÌÈ˙Ó‰ ‰ÈÁÓ ÍÂ  ÓÂ‡ ˘„Á  "È Á‡Ï ‰Ê‰ ̇ Ó‰ ÔÈ‡
Ó‡˘ ˘„Á  ˘Ú ÌÈ˘  Á‡Ï ‡Ï‡ Ï‰  ÔÓ ÁÎ˙˘Ó8 ̇ ÓÎ È˙ÁÎ˘

ÈÏÊ‡˜  ÂÂ‰ Ú˘Â‰È „ ‰È  ‡Â‰ Â ‡ÙÙ  „Â‡  ÈÏÎÎ È˙ÈÈ‰ ÏÓ
 ÍÈÊÁ„ È„‰ ‰ÈÏ  ÂÓ‡ ‡˜È‡ „ ‰È ‡ÈÁ  ‰È  ÂÚ‚Ù ‡ÁÂ‡
Â‰Ï Ó‡  ÂÈÈÁ‰˘Â ÂÈ‡ÈÏ Â˙ÓÎÁÓ ˜ÏÁ ˘‡ ÍÂ È˙˙ ÍÏÚ ÔÈÎÈ
 Ï‡˘È ˙È ÔÂÂ ÔÈ˙È˘Î È‡ÂÏÚ  ÂÎÈ˙˘Á  ÂÎÈ˙ÊÁ„ ÔÂÈÎ ÈÓ ‡‡
 ̇ ÓÈÎÁ ‰ÈÏ  ÂÓ‡ ÌÈÊ‰  ÌÎÁ ÍÂÂ  È˙˙ Í‰ ‡˙Ï˙ ÂÎÈÈÏÚ ‡ÈÎÂ

È‡‰ ÈÏÂÎ ÓÂ‡ ÌÈ˜‰‰ ˙‡ ‰‡Â‰  Ï"È  Ó‡  ÈÎ˘Â Â‰ÈÈÈÚ ‰È È‰È
 ÈÈ˙ÈÓ ˙ÂÈ‰ ‰˘Ó  ÍÂ‰‰‡Ô˜ÂÂÏ‰ ˙‡Â ÂÁÈ‚‰ ˙‡Â È˘ÂÎ‰ ˙‡

Ò‰ ˙‡Â ÁÙ˜‰ ˙‡Â ̇ ÂÈ‰ ˙‡ ‰˘Ó ÍÂ  ÓÂ‡ ÒÂ˜È„‰ ˙‡Â
Â ̇ ‡Â ‡ÓÂÒ‰ ˙‡Â ÚË˜‰ ˙‡ÔÈÁ˘ ‰ÎÂÓ‰ ˙‡Â  ‚Á‰ ˙‡Â ˘‡‰ ÈÈÂ˙Ù

 „ÈÏÈ˙È‡„ ˙ ‡‰ ÂÓ‡  ÈÚÓÓ  ‡‰  ̃ "Ï ˙Ó‡ ÔÈÈ„ ÍÂ ÓÂ‡ ÌÈ˜‰‰ ˙‡Â
"˙ ‰ÈÓ ÚÓ˘  ÚË˜„ ‡ÈÓÂ„ È˙˜„ ÈÓ ‡˜È„Ê ÛÂÙ˜Â ÛÂ˜ ÏÈÙ  ‰‡Â‰

˙ÂÈ‰ ˙‡ ‰˘Ó ÍÂ ÓÂ‡Á‰‡ ̇ ÂÂË ˙ÂÏÈ‡Â ˙ÂÂË ˙ÂÈ
: ÔÈ˜ÈÊ‰ ÏÚ :ÂÓÏÂÚ  ÂÏ ‰ÎÎ˘ ÍÂ ÓÂ‡Ë Ï‡ÂÓ˘ Ó‡ ÔÈ˜ÈÊ È‡Ó

 ‡Ú„‰„ ÈÏÈ˘Î ‡ÈÓ˘„  ÈÏÈ˘ ÈÏ ÔÈÈ‰ Ï‡ÂÓ˘  Ó‡Â ËÈ˘„ ‡ÎÂÎ
 ËÈ˘„ ‡ÎÂÎÓ ÏÈ‡Â ‡ÏÒÎ Ú ‡Ï„ ÈÈÓ‚Â  Â‰È  È‡Ó ‡Ú„È ‡Ï„

ÈÊÁ˙ÓÂ Ú„ ‡Â‰ ‰ÈÂÈÊ Ú„ ÔÈÊÁ  ‡˜ ‡‰Â ‡ÓÏÚ Á ‡ÏÒÎ  Ú
Ú˜Ó„ ‡Â‰ ÔÂÏÈÂ  Ó‡  Ú˘Â‰È  „ 'È ‡Â‰  Â‰È‡ Ú„Î Ï‚Ï‚Ó„

 Í‰Ó ‰ÈÁ ‰ÈÏ  ÈÊÁÂ ‡ÏÒÎ„ ‡ÒÈ‚ È‡‰Ó ˜Ú„  ‡Â‰ ‡ÎÂÎ Ó‡ È˘‡  ‡ÚÈ˜„ ‡Â‰ ÈÊÁÓÂ
È˙Î  ÈÓ Ï‡ÂÓ˘  Ú„ Ô‡ÓÎ ÈÊÁÓÂ ˙ÈÚÈÓÂ ‡ÒÈ‚9È˙ÎÂ ‰ÓÈÎÂ ÏÈÒÎ ˘Ú ‰˘ÂÚ10 ‰ÓÈÎ  ‰˘ÂÚ

 Ï˘  ‰Èˆ ‡ÏÓÏ‡Â ‰ÓÈÎ Ï˘  ‰Èˆ  ÈÙÓ ÌÏÂÚ ÌÈÈ˜˙  ‡Ï ÏÈÒÎ Ï˘ ‰ÓÁ ‡ÏÓÏ‡ „ˆÈÎ ‡‰ ÏÈÒÎÂ
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ברכות דף נח יום ראשון ה' אדר תש"פ 

]אלא  אין שכינו מתקלל  יש עליו קללה  גם שכינו מתקלל. אבל הצדיק אם  כשהרשע מתקלל 
אדרבא שכינו מתברך[

אמר רבי ירמיה בן אלעזר: נתקללה בבל, נתקללו שכניה, כמו שאמרו אוי לרשע ואוי 
לשכנו.

אבל כאשר נתקללה שומרון ]עיר מערי ישראל[, נתברכו שכניה.

]מקור, קללת בבל:[ נתקללה בבל, נתקללו שכניה, דכתיב: 'ושמתיה למורש קפוד ואגמי 
מים' למקום חיות ועופות רעים שהם מזיקים את השכנים.

]מקור, קללת שומרון[: נתקללה שומרון, נתברכו שכניה, דכתיב 'ושמתי שומרון לעי ]תל 
וגל[ השדה למטעי כרם, וגו', במקום ישוב ישראל שהיה בשומרון, אהפוך את הישוב לתל 
וגל שהבתים יחרבו, ואחר כך אעשה שם מטעי כרמים, שיהנו שכיני שומרון מהכרמים.

· · ·

ברכה על ראיית המוני אנשים
]כשהם מישראל:[ ואמר רב המנונא: הרואה אוכלוסי ישראל ]המוני אנשים, ובהמשך 
יבואר שהיינו ששים רבוא )שש מאות אלף( מישראל[ אומר: 'ברוך חכם הרזים', ]שבח 

לקב"ה שהוא חכם היודע את כל הרזים )הסודות( שבלב כל אלו[.

]כשהם מעכו"ם:[ אוכלוסי ]המוני[ עובדי כוכבים אומר: 'בושה אמכם' וגו' ]'מאד חפרה 
יולדתכם הנה אחרית גוים מדבר ציה וערבה'[, כלומר: 'בושה אמכם', היא הארץ אשר 
שיש  מאד  גדולה  בושה  לשון  שהוא  חפרה',  'מאד  ואומר  חוזר  והפסוק  אתכם,  ילדה 

לאמכם שילדה אתכם, כי האחרית של הגוים ושל מקומם להיות מדבר ציה וערבה[.

תנו רבנן, הרואה אוכלוסי ישראל אומר:  ישראל:[  נוספת על ברכת אוכלסי  ]ברייתא 
'ברוך חכם הרזים, שאין דעתם דומה זה לזה, ואין פרצופיהן דומים זה לזה'.

]בן זומא בירך שתי ברכות:[ בן זומא ראה אוכלוסא ]המוני אדם[ על גב מעלה ]כאשר 
עמד על מדריגה גבוהה[ בהר הבית, אמר: 'ברוך חכם הרזים' ו'ברוך שברא כל אלו לשמשני', 
שהם חורשים וזורעים, ויגעים בכמה וכמה טירחות כמבואר במאמר להלן, ואני מוצא 

פת מתוקנת לאכול ובגד מתוקן ללבוש בלא טורח.

]מאמר של בן זומא שמשבח על 'שברא כל אלו לשמשני'[
יגע אדם הראשון עד שמצא פת לאכול. חרש,  יגיעות  היה אומר: כמה  זומא[  ]בן  הוא 
וזרע, וקצר, ועמר, ודש, וזרה, וברר, וטחן, והרקיד, ולש, ואפה, ואחר כך אכל. ואני משכים 

ומוצא כל אלו מתוקנין לפני.

וכמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא בגד ללבוש. גזז, ולבן, ונפץ, וטוה, וארג, ואחר 
כך מצא בגד ללבוש. ואני משכים ומוצא כל אלו מתוקנים לפני.
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כל אומות שוקדות ובאות לפתח ביתי ]עשיר היה, וכולם היו באים אצלו לסחורה[, ואני 
משכים ומוצא כל אלו לפני.

]מאמר של בן זומא על הנהגתו של אורח טוב והנהגתו של אורח רע[
הוא ]בן זומא[ היה אומר: אורח טוב מהו אומר: כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי, 
כמה בשר הביא לפני, כמה יין הביא לפני, כמה גלוסקאות הביא לפני. וכל מה שטרח לא 

טרח אלא בשבילי.

אבל אורח רע מהו אומר: מה טורח טרח בעל הבית זה, פת אחת אכלתי, חתיכה אחת 
אכלתי, כוס אחד שתיתי, כל טורח שטרח בעל הבית זה לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו.

על אורח טוב מהו אומר, 'זכור ]דרכיו[ כי תשגיא פעלו ]תגדיל שבח פועל מדותיו[ אשר 
שוררו ]ראו והביטו בזה[ אנשים'.

על אורח רע כתיב 'לכן יראוהו אנשים וגו' לא יראה כל חכמי לב' ]אנשים יפחדו ממנו, 
כי כולם כאין לפניו שהוא לא מחשיב אפילו חכמי לב[. 

]'בא באנשים' נאמר על ישי אבי דוד שלגודל חשיבותו הלכו עמו המוני אנשים ללוותו ולדרשותיו[
נאמר בפסוק: 'ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה ושמו ישי ולו שמנה בנים, 

והאיש בימי שאול זקן בא באנשים'.

באוכלוסא,  שיצא  דוד  אבי  ישי  זה  אושעיא:  רב  ואיתימא  זביד  רב  ואיתימא  רבא  אמר 
ונכנס באוכלוסא ]שיצא ונכנס עם המוני אנשים שהיה שר על שישים רבוא, והמונים 
הלכו אחריו ללוותו לגודל חשיבותו[, ודרש באוכלוסא ]והמוני אנשים באו לדרשותיו[, 

אין מברכים על ראיית המוני ישראל בבבל
אמר עולא: נקיטינן אין אוכלוסא בבבל.

אין מברכים על פחות משש מאות אלף אנשים
תנא, אין אוכלוסא פחותה מששים רבוא.

· · ·
הברכה על ראיית חכמים ומלכים

]חכמי ישראל:[ תנו רבנן, הרואה חכמי ישראל אומר: 'ברוך שחלק מחכמתו ליראיו'.

]חכמי עכו"ם:[ חכמי עובדי כוכבים אומר: 'ברוך שנתן מחכמתו לבריותיו ]לבשר ודם'[.

]מלכי ישראל:[ הרואה מלכי ישראל אומר: 'ברוך שחלק מכבודו ליראיו'.

]מלכי עכו"ם:[ מלכי עובדי כוכבים אומר ברוך שנתן מכבודו לבריותיו ]לבשר ודם[.

ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכים
אמר רב יוחנן: לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל 
בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי עובדי כוכבים, שאם יזכה לעולם הבא ויראה בכבוד מלך 
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המשיח, יבחין בין מלכי ישראל למלכי עובדי כוכבים, שיבחין כמה מרובה הכבוד שנוטלים 
לעולם הבא בשכר המצות יותר ממה שהיה כבוד האומות בעולם הזה.

רב ששת הלך לקבל פני מלך ובירך על ראייתו אף שהיה סומא ]מעשה בצדוקי שבא להקניטו[

רב ששת סגי נהור הוה ]רב ששת היה סומא[ הוו קאזלי כולי עלמא לקבולי אפי מלכא 
]הלכו כולם לקבל את פני המלך[, וקם אזל בהדייהו ]והלך עמהם[ רב ששת.

הולכים  ]הכדים השלמים  ליה: חצבי לנהרא  צדוקי, אמר  אותו[  ]מצא  אשכחיה ההוא 
לנהר לשאוב מים[, כגני לייא ]אבל להיכן )ולצורך מה( הולכים הכדים השבורים[, כלומר 

אתה שאתה סומא ולא תראה את המלך, למה אתה הולך[.

אמר ליה רב ששת: תא חזי דידענא טפי מינך ]בא תראה, שאני יודע יותר ממך אף 
שאני סומא[. 

חלף גונדא קמייתא ]עברה כת ראשונה[, כי קא אוושא ]כאשר נשמע רעש המוני[, אמר 
ליה ההוא צדוקי: אתא מלכא ]כעת בא המלך[. 

אמר ליה רב ששת: לא קאתי ]לא בא המלך, שאין זה כת של המלך, אלא כת שעוברת 
לפני כן[. 

חלף גונדא תניינא ]עברה כת שניה[, כי קא אוושא ]כאשר נשמע רעש המוני[, אמר 
ליה ההוא צדוקי: השתא קא אתי מלכא ]כעת בא המלך[. 

אמר ליה רב ששת: לא קא אתי מלכא ]לא בא המלך, שאין זה כת של המלך, אלא כת 
שעוברת לפני כן[.

חליף תליתאי ]עברה כת שלישית[, כי קא שתקא ]כאשר נהיה שקט )לאחר שנשמע 
הרעש של הכת השלישית([ אמר ליה רב ששת: ודאי השתא אתי מלכא ]ודאי כעת בא 

המלך[. 

אמר ליה ההוא צדוקי: מנא לך הא?

]רב ששת מבאר שידע סדר המלכות בארץ מסדר המלכות שמים[

אמר ליה רב ששת: דמלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא ]שהמלכות של הארץ כמו 
'צא ועמדת בהר לפני ה', והנה ה' עובר, ורוח גדולה וחזק,  דכתיב  המלכות של הרקיע[, 
מפרק הרים ומשבר סלעים לפני ה', לא ברוח ה', ]הרי שבתחילה יש רוח גדולה, ועדיין אין 
זה התגלות ה'[ ואחר הרוח רעש, לא ברעש ה', ]אחר כך יש רעש, ועדיין אין זה התגלות 

ה'[ ואחר הרעש אש, לא באש ה', ואחר האש קול דממה דקה'.

]רב ששת מברך על ראיית המלך:[ כי אתא מלכא ]כאשר בא המלך[, פתח רב ששת, 
וקא מברך ליה ]בירך את הברכה שמברכים על ראיית מלך[. 

אמר ליה ההוא צדוקי: למאן דלא חזית ליה קא מברכת ]אתה מברך על מה שאינך רואה[? 

]סופו הרע של הצדוקי:[ ומאי הוי עליה דההוא צדוקי ]ומה היה עליו, כלומר מה עלה 
בגורלו של אותו צדוקי[? 
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איכא דאמרי, חברוהי כחלינהו לעיניה ]חבריו נקרו את עיניו[. ואיכא דאמרי, רב ששת 
נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות.

· · ·

מעשה ברב שילא שהלשין עליו רשע למלכות על שהלקה אותו, ונעשו לו ניסים להינצל ממנו

רבי שילא נגדיה לההוא גברא דבעל מצרית ]רב שילא הלקה אדם שבעל מצרית[. 

אמר  וכך  המלך[,  אצל  עליו  והלשין  אדם  אותו  ]הלך  בי מלכא  קורצי  ביה  אכל  אזל 
בהלשנתו: איכא חד גברא ביהודאי דקא דיין דינא בלא הרמנא דמלכא ]יש אדם אחד אצל 

היהודים שדן דין בלא רשות מהמלך[. 

שדר עליה פריסתקא ]שלח המלך פלוגת חיילים אחריו, להביאו למלכות[. 

כי אתא ]כאשר בא רב שילא[, אמרי ליה: מה טעמא נגדתיה להאי ]מה הטעם שהלקת 
לאדם זה[? 

אמר להו רב שילא: דבא על חמרתא ]מפני שהוא בא על חמורה[. 

אמרי ליה המלכות: אית לך סהדי ]האם יש לך עדים על כך[? 

אמר להו רב שילא: אין ]כן, יש לי עדים[. 

והעיד  ונדמה להם כאדם,  ]בא אליהו הנביא  אתא אליהו, אדמי ליה כאיניש ואסהיד 
שאדם זה בא על חמורה[. 

אמרי ליה המלכות: אי הכי בר קטלא הוא ]אם כן, בן מות הוא[. 

מיום  ]אנחנו  למקטל  רשותא  לן  לית  מארעין  דגלינן  מיומא  אנן  שילא:  רב  להו  אמר 
שגלינו מארצינו אין לנו רשות להרוג[, אתון מאי דבעיתון עבידו ביה ]אתם, מה שאתם 

רוצים תעשו בו[. 

כעין  הארץ  מלכות  נתן  שה'  וביאר  הגדולה,  ה'  'לך  הפסוק  כשאמר  שילא  לרב  שנעשה  ]הנס 
מלכות הרקיע[

עד דמעייני ביה בדינא ]עד שעיינו בדינו[, פתח רבי שילא ואמר: 'לך ה' הגדולה והגבורה' וגו'

אמרי ליה המלכות: מאי קאמרת ]מה אתה אומר[? 

אמר להו רב שילא: הכי קאמינא ]כך אני אומר[, 'בריך רחמנא דיהיב מלכותא בארעא, 
כעין מלכותא דרקיעא, ויהב לכו שולטנא ורחמי דינא' ]ברוך ה' שנתן מלכות בארץ כעין 

מלכות ברקיע ונתן לכם שלטון ואהבת משפט[.

אמרו המלכות: חביבא עליה יקרא דמלכותא כולי האי ]חביב עליו כל כך כבוד המלכות[, 
יהבי ליה קולפא ]נתנו לו מקל לרדות[, ואמרו ליה: דון דינא ]תדון דין[. 

כי הוה נפיק ]כאשר הוא יצא[, אמר ליה ההוא גברא: עביד רחמנא ניסא לשקרי הכי ]ה' 
עושה נס לאלו שמשקרים כך[? 
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אמר ליה ]רב שילא[: רשע, לאו חמרי איקרו ]וכי אין הגוים נקראים חמורים[, דכתיב 
'אשר בשר חמורים בשרם'.

חזייה, דקאזיל למימרא להו דקרינהו חמרי ]ראה רב שילא שהוא הולך לומר למלכות 
שהוא קורא להם חמורים[. 

רודף הוא, והתורה אמרה אם בא להרגך השכם  זה[  ]אדם  האי  אמר רב שילא בליבו: 
להרגו, מחייה בקולפא וקטליה ]נתן לו מכה במקל, והרגו[. 

]רב שילא דורש את הפסוק לך ה' הגדולה[

אמר, הואיל ואתעביד לי ניסא בהאי קרא ]כיון שנעשה לי נס בפסוק זה, שעל ידי זה 
זה הרג את הרשע[  ובמקל  לו מקל  ונתנו  כך את המלכות  כל  ראו שמכבד  המלכות 

דרשינא ליה ]אדרוש את הפסוק[. 

'לך ה' הגדלה', זו מעשה בראשית, וכן הוא אומר 'עושה גדולות עד אין חקר'.

'והגבורה', זו יציאת מצרים, שנאמר 'וירא ישראל את היד הגדולה' וגו'.

'והתפארת', זו חמה ולבנה שעמדו לו ליהושע, שנאמר 'וידום השמש וירח עמד' וגו'.

'והנצח', זו מפלתה של רומי, וכן הוא אומר 'ויז נצחם על בגדי' וגו' ]ניתזו על בגדי הדם 
ובגדי  אדום,  את  הרגתי  כלומר  האדם(,  וחוזק  תוקף  שהוא  'נצח'  נקרא  )הדם  שלהם 

אדומים מדם הריגתם[. 

'וההוד', זו מלחמת נחלי ארנון, שנאמר 'על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסופה' וגו'.

'כי כל בשמים ובארץ', זו מלחמת סיסרא, שנאמר 'מן שמים נלחמו הכוכבים ממסלותם' וגו'.

'לך ה' הממלכה' זו מלחמת עמלק, וכן הוא אומר 'כי יד על כס יה' ]על ידי מלחמה לה' 
בעמלק יתעלה כסא של ה'[.

'והמתנשא' ]מלשון נשיאות[, זו מלחמת גוג ומגוג, וכן הוא אומר 'הנני אליך גוג נשיא 
אותו  יעניש  ה'  ה',  על  להילחם  יבוא  גוג  וכאשר  נשיא,  נקרא  גוג  ותובל',  משך  ראש 

כאמור בדברי הנביאים.

'לכל לראש', לכל הקם להיות לראש, הוא מתנשא, כלומר ה' גוזר ומעמידו.

אמר רב חנן בר רבא אמר רבי יוחנן: אפילו ריש גרגיתא ]הממונה על החופרים חפירות 
למלאותם מים כדי להשקות בהן שדותיהם[ מן שמיא מנו ליה ]ממנים אותו מהשמים[. 

]דרשת רבי עקיבא בפסוק זה[

במתניתא תנא משמיה דרבי עקיבא: 'לך ה' הגדלה', זו קריעת ים סוף.

'והגבורה', זו מכת בכורות.

'והתפארת', זו מתן תורה.

'והנצח', זו ירושלים.
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'וההוד', זו בית המקדש.

· · ·

ברכה על ראיית בתי ישראל או בתי עכו"ם
]עמוד ב[ תנו רבנן, הרואה בתי ישראל בישובן אומר: 'ברוך מציב גבול אלמנה' ]כשחרב בית 

ראשון, עם ישראל נקראו 'אלמנה', שבעלה הלך ועתיד לחזור, ומימי בית שני והילך, 
אם רואה בתי ישראל מיושבים, מברך ברכה זו[.

הרואה בתי ישראל בחורבנן אומר: 'ברוך דיין האמת'.

הרואה בתי עובדי כוכבים בישובן אומר: 'בית גאים יסח )יעקור( ה''.

בחורבנן אומר: 'אל נקמות ה' אל נקמות הופיע'.

חורבן בתיהן של צדיקים משחרב בית המקדש )מעשה ברב חסדא שנאנח כשראה חורבנם(
עולא ורב חסדא הוו קא אזלי באורחא ]היו הולכים בדרך[, כי מטו אפתחא דבי ]כאשר 
באו בפתח הבית של[ רב חנא בר חנילאי, נגד רב חסדא ואתנח ]התכופף רב חסדא ונאנח[. 

אמר ליה עולא: אמאי קא מתנחת ]למה אתה נאנח[, והאמר רב: אנחה שוברת חצי גופו 
של אדם, שנאמר 'ואתה בן אדם האנח בשברון מתנים' וגו'. ורבי יוחנן אמר: אנחה שוברת 
אף כל גופו של אדם, שנאמר 'והיה כי יאמרו אליך על מה אתה נאנח, ואמרת אל שמועה 

]כי באה[, ונמס כל לב' וגו'.

אמר ליה רב חסדא: היכי לא אתנח ]איך לא התאנח[,  והרי ביתא דהוו בה שיתין אפייתא 
ביממא ]בית שהיו בו שישים אופים ביום[, ושיתין אפייתא בליליא ]ושישים אופים בלילה[, 
ואפיין לכל מאן דצריך ]והיו אופים לכל מי שצריך[, ולא שקל ידא מן כיסא דסבר דילמא 
אתי עני בר טובים, ואדמטו לי לכיסא קא מכסיף ]ולא הוציא רב חנא את ידו מכיס המעות, 
שאמר אולי יבוא עני בן טובים ועד שאביא את היד לכיס, הוא התבייש, ולכן הניח את 

ידו בכיס המעות שיהיה מוכן מיד להוציא לעני צדקה[.

ותו ]ועוד[, הוו פתיחין ליה ארבע בבי לארבע רוחתא דעלמא ]היו פתוחים לבית זה ארבע 
שערים לארבע רוחות העולם[, וכל דהוה עייל כפין, נפיק כי שבע ]וכל שהיה נכנס רעב 
היה יוצא שבע[, והוו שדו ליה חטי ושערי בשני בצורת אבראי ]והיו זורקים שם לבחוץ 
אתי  ביממא  למשקל  מילתא  דכסיפא  מאן  דכל  בצורת[,  שהיה  בשנים  ושעורים  חיטים 
השתא נפל בתלא  ושקיל בליליא ]כדי שמי שמתבייש לקחת ביום, יבוא ויקח בלילה[. 

]וכעת בית זה נפל ונעשה תל[ ולא אתנח ]ולא אתאנח[. 

אמר ליה עולא: הכי אמר רבי יוחנן, מיום שחרב בית המקדש, נגזרה גזירה על בתיהן של 
צדיקים שיחרבו. שנאמר 'באזני ה' צבאות, אם לא בתים רבים לשמה יהיו, גדלים וטובים 

מאין יושב'.

ואמר רבי יוחנן: עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לישובן, שנאמר 'שיר המעלות לדוד, 
הבוטחים בה', כהר ציון', מה הר ציון, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו לישובו, אף בתיהן 

של צדיקים, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לישובן.
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מיושבת[,  אינה  עדיין  חסדא  רב  של  שדעתו  עולא  ]ראה  דעתיה  מיישב  דלא  חזייה 
אמר ליה עולא: דיו לעבד שיהא כרבו, שהרי בית המקדש חרב, שהוא ביתו של הקדוש 
ברוך הוא, ואם כן אינו מן הראוי שבית של ה'עבד' ]של הצדיקים[, יהיה יותר מהבית 

של ה'רב' ]הקב"ה[.

· · ·

ברכת הרואה קברים

וזן  בדין,  יצר אתכם  'ברוך אשר  אומר:  ישראל  קברי  הרואה  רבנן,  תנו  ישראל:[  ]קברי 
אתכם בדין, וכלכל אתכם בדין, ואסף אתכם בדין, ועתיד להקימכם בדין.

מר בריה דרבינא מסיים בה משמיה דרב נחמן: 'ויודע מספר כולכם, והוא עתיד להחיותכם 
ולקיים אתכם, ברוך מחיה המתים'.

]קברי עכו"ם:[ קברי עובדי כוכבים אומר: 'בושה אמכם' וגו'.

· · ·

ברכת הרואה חבירו לאחר זמן שלא ראהו

]אחר ל' יום:[ אמר רבי יהושע בן לוי: הרואה את חבירו לאחר שלשים יום, אומר 'ברוך 
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה'.

]אחר י"ב חודש:[ לאחר שנים עשר חדש אומר: 'ברוך מחיה המתים'.

אמר רב: אין המת משתכח מן הלב אלא לאחר שנים עשר חדש, שנאמר 'נשכחתי כמת 
מלב הייתי ככלי אובד', וסתם כלי משתכח מהלב רק לאחר י"ב חודש, שיאוש בעלים הוא 
לאחר י"ב חודש ]שהמוצא כלי חייב להכריז שלש רגלים, ואם נמצא אחר הסוכות צריך 
להמתין ולהכריז בפסח ובעצרת ובחג, דהיינו שנים עשר חדש, ושוב אין צריך להכריז[.

· · ·

ברכות שהאמוראים עשו זה על זה

רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע הוו קאזלי באורחא ]היו הולכים בדרך[, פגעו ביה 
ברב חנינא בריה דרב איקא.

אמרו ליה לרב חנינא: בהדי דחזינך, בריכינן עלך תרתי ]כאשר ראינו אותך בירכנו עליך 
שתי ברכות[, 'ברוך אשר חלק מחכמתו ליראיו', ושהחיינו ]שעבר ל' יום מאז שראו אותו[. 

אמר להו רב חנינא: אנא נמי, כיון דחזתינכו חשבתינכו עלואי כשיתין רבוון בית ישראל 
]אני גם החשבתי אתכם, וכשראיתי אתם הייתם חשובים עלי כשישים רבוא מישראל[, 
אלו,  ברכות  ]שתי  תרתי  הנך  ברכות[,  שלשה  עליכם  ]ובירכתי  תלתא  עלייכו  וברכינא 
שהחיינו ו'אשר חלק'[, ו'ברוך חכם הרזים', שזו הברכה מברכים על ששים רבוא, ואתם 

הרי חשובים כשישים רבוא. 
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אמרו ליה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע: חכימת כולי האי ]אתה חכם כל כך[, 
יהבי ביה עינייהו ]נתנו בו עיניהם[, ושכיב ]ומת[.

· · ·

ברכת הרואה בהקנים: 'משנה הבריות'

אמר רבי יהושע בן לוי: הרואה את הבהקנים ]שיש להם כתמים אדומים בעורם[ אומר, 
'ברוך משנה הבריות'.

]שאלה: בברייתא מבואר שמברך עליהם 'דיין האמת[

]תחילת הברייתא, אנשים שאומרים עליהם 'משנה הבריות':[ מיתיבי, ראה את הכושי 
]שחור הרבה[, ואת הגיחור ]אדום הרבה[, ואת הלווקן ]לבן יותר מדאי[, ואת הקפח ]בטנו 
ביבלות[,  ]מלא  ואת הדרניקוס  הננס,  ואת  קטועה[,  קומתו  נראית  עוביו  ומתוך  גדולה, 

אומר: 'ברוך משנה את הבריות', ששינויים אלו הם מתחילת בריית האדם. 

]המשך הברייתא, אנשים שאומרים עליהם 'דיין האמת':[ הרואה את הקטע ]שנקטעו 
ידיו[, ואת הסומא, ואת פתויי הראש ]שכל שערו דבוק זה בזה[, ואת החגר ]שנקטע רגליו[, 

ואת המוכה שחין, ואת הבהקנים אומר: 'ברוך דיין אמת'.

שנולדו  לאחר  בהקנים  נהיו  ואם  הבריות,  משנה  עליהם  אומרים  אמן  ממעי  בהקנים  תשובה: 
אומרים עליהם דיין האמת

הוא  הוא כאשר  'משנה הבריות'  – מה שנאמר שאומר  לא קשיא, הא  הגמרא:  עונה 
בהקן ממעי אמו, הא – מה שנאמר שאומר 'ברוך דיין האמת', מדובר שהוא נהיה בהקן 

בתר דאיתיליד ]לאחר שנולד[. 

דיקא נמי ]וכך גם מדוייק[, דקתני דומיא דקטע ]שהבהקנים מוזכרים בקבוצה אחת עם 
הקיטע, וקטע הוא הרי ודאי שנהיה לאחר שנולד[, שמע מינה, שגם בהקנים שמוזכרים 
בברייתא שאומרים עליהם 'דיין האמת', מדובר שהם נהיו בהקנים לאחר שנולדו, ולא 

ממעי אימם. 

בעלי חיים שמברכים עליהם משנה הבריות

'ברוך  אומר:  כאדם[  ולחיים  לסתות  לו  שיש  ]עוף  וקפוף  קוף,  פיל,  הרואה  רבנן,  תנו 
משנה את הבריות'.

ברכת בריות ואילנות טובים

ראה בריות טובות ואילנות טובות, אומר: 'ברוך שככה לו בעולמו'.

· · ·
שנינו במשנה: על הזיקין אומר: ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם.

מאי זיקין?
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דעה א': זיקין, הוא כוכב שביט

אמר שמואל: כוכבא דשביט - כוכב היורה כחץ באויר השמים, והוא נראה ארוך כשבט 
)מקל( ארוך.

כשבילי  דשמיא,  שבילי  לי  נהירין  ואמר שמואל:  שביט[  הוא  מה  יודע  איני  ]שמואל: 
שבילי  אצלי  ומאירים  ]ברורים  ניהו  מאי  ידענא  דלא  דשביט  מכוכבא  לבר  דנהרדעא, 
השמים כמו השבילים של העיר נהרדעא, חוץ מכוכב שביט שאני לא יודע מה הוא[. 

]שביט אינו עובר את כוכבי כסיל:[ וגמירי, דלא עבר כסלא - שאינו עובר דרך קבוצת 
הכובבים הנקראים 'כסיל' ]שהם הכוכבים שמחממים את העולם[.

ואי עבר כסלא, חרב עלמא ]ואם כוכב השביט היה עובר את הכוכבים הנקראים 'כסיל' 
היה העולם נחרב[. 

שואלת הגמרא: והא קא חזינן דעבר ]והרי אנחנו רואים שכוכב זה עובר את כסיל[? 

]תשובה א':[ עונה הגמרא: זיויה הוא דעבר, ומתחזי כדעבר איהו ]הזיו של השביט עובר 
את כסיל, והרי זה נראה שהוא בעצמו עובר, אבל על פי האמת אינו עובר[. 

דעה ב': זיקין, וילון נקרע, והרקיע נראית

רב הונא בריה דרב יהושע אמר: וילון הוא דמקרע, דמגלגל, ומחזי נהורא דרקיעא, יש 
שבעה רקיעים, הרקיע השביעי נקרא 'וילון', ונראה שהוא 'נקרע', והרקיע השישי ששמו 
'רקיע' מתגלה, ונראה האור הבוקע, כרומח )הברזל של החרב שבוקע מהקת של החרב(.

רב אשי אמר:  ]תשובה ב', לשאלה הקודמת, שהרי ראינו שהשביט עובר את כסיל:[ 
כוכבא הוא דעקר מהאי גיסא דכסלא ]כוכב הוא שעוקר מצד אחד של כסיל[, וחזי ליה 
חבריה מהך גיסא ]וחבירו רואה אותו מהצד השני של כסיל[, ומיבעית ]והוא נבהל ומפחד[, 

ומחזי כמאן דעבר ]ונראה כמו שעבר את כסיל[. 

· · ·

בירור: בפסוק אחד משמע שקבוצת כוכבים הנקראים 'כימה' ]שהם מקררים את העולם[, חשובים 
יותר. ובפסוק אחר משמע שהכוכבים הנקראים 'כסיל' ]שהם מחממים את העולם[, חשובים יותר

שמואל, רמי, כתיב 'עושה עש כסיל וכימה', שהפסוק מקדים את כסיל לכימה, ומשמע 
שכסיל יותר חשוב ונצרך לעולם, וכתיב 'עושה כימה וכסיל', שהפסוק מקדים את כימה 

לכסיל, ומשמע שכימה יותר חשוב ונצרך לעולם, הא כיצד?

ביאור: שניהם חשובים בשווה

מלמד ששניהם שווים ולשניהם יש אותה חשיבות, שבלי אחד מהם העולם לא היה 
מתקיים, ש אלמלא חמה של כסיל ]השולט בימי החמה[, לא נתקיים עולם מפני צינה של 
הקור  יוצא  'כימה'  בשם  הנקראים  הכוכבים  הגשמים[, שמקבוצת  בימי  ]השולט  כימה 

והקפאון.
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ואלמלא צינה של כימה ]בימי הגשמים[, לא נתקיים עולם מפני חמה של כסיל ]בימות 
החמה[. שמקבוצת הכוכבים הנקראים בשם 'כסיל' מהם יוצא החום.

נהר דינור מתיש את כוחו של 'כימה'
וגמירי, אי לאו עוקצא דעקרבא ]וקיבלנו שלולי שזנב 'כימה', )הנקרא זנב העקרב. ואינו 
מזל עקרב, אלא מזל טלה, שקבוצת הכוכבים הנקראים 'כימה' הם ממזל טלה([ דמנח 
העקרב  וזנב  רב(,  עשחומו  אש  )נהר  דינור  בנהר  מונח  כימה  זנב  ]שהוא,  דינור  בנהר 
]כל מי  כל מאן דהוה טריקא ליה עקרבא, לא הוה חיי  זנב כימה מתקרר מעט[,  שהוא 
'קור', ונהר דינור מתיש  שהיה עוקץ אותו עקרב לא היה חי, שהעקרב הוא היזק של 

את כוח העקרב, שהוא מתחמם מעט ולא מזיק[.

]וזהו שאמר ה'  לאיוב  והיינו דקאמר ליה רחמנא  זה:[  'איוב' לפי  ]ביאור פסוק בספר 
לאיוב, שהנהגת העולם היא רק בידי ה':[ 'התקשר מעדנות כימה ]האם אתה איוב, קושר 
את קשרי מזל 'כימה' כדי שלא יוציא את כל צינתו להחריב את העולם[, או מושכות 
כסיל תפתח' ]או האם אתה תפתח את קשרי רצועות מזל כסיל, כדי להוציא מעט חום 

מ'כסיל', להפיג את צינת מזל 'כימה'[.

מה הוא 'כימה'
מאי כימה?

אמר שמואל: כמאה ככבי ]כמאה כוכבים, יש בין הכוכבים של כימה, שהן כחה של כימה[.

אמרי לה, דמכנפי יש אומרים שכוכבים אלו שהם כחה של כימה מכונסים, ואמרי לה, 
דמבדרן ]ויש אומרים שהם מפוזרים[. 

מאי 'עש'
בפסוק המוזכר לעיל, נאמר 'עושה עש כסיל וכימה', מבררת הגמרא: מאי עש?

מבארת הגמרא: אמר רב יהודה, יותא.

מאי יותא?

עיש הם קבוצה מסויימת של כוכבים בזנבו של מזל טלה, והם בצורת זנב. או שהם בתחילת מזל שור
אמרי לה, זנב טלה 'עיש' הם כוכבים שנמצאים בזנב מזל טלה. ואמרי לה, רישא דעגלא 
ויש אומרים שהם כוכבים שנמצאים בראש מזל שור. שבסיום מזל טלה מתחיל מזל שור.

ומסתברא, כמאן דאמר זנב טלה שכוכבי 'עיש' הם בסוף מזל טלה, וצורתם כזנב הטלה, 
דכתיב 'ועיש על בניה תנחם', קבוצת כוכבי 'עיש' נראים כאמא שמנהגת את בניה, שהם 
מתחתיה, אלמא חסרה ומתחזיא כטרפא דטריף ]מוכה בהכאות הקורנס[, שמכוכבי 'עיש' 
נלקחו שתי כוכבים, וסתמו את עיש מעצמו, ולכן קבוצת כוכבי עיש, נראת כזנב, כוכב 
אחד ומתחתיו כוכבים נוספים, כדבר שהוא חסר וסתמוהו מגופו שעשאוהו כנוס, שהרי 

הוא נראה מוכה בהכאות הקורנס, ולכן הוא נראה כזנב.
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.13  
   

  
ÈÏ‰˙Ê ‰Ï˜ Ì
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‚  Â‰ÈÚ˘È


 È"˘  ÈÊÚÏ
.[˘"ÂˆÏ‚] ˘"ÈÈˆÏ‚

.Á˜ ˙ÂÎÈ˙ÁÏ"ÈÈÂËÙÂÒ
.[Ï"ÈÈÂË].‰ÙÂÒ

.[‡"„ÈÂÏ˘È‡] ‡"ÈÊÂÏ˘È‡
.˜

 È"˘  ÛÒÂÓ
‡ÏÓ˙Ó Â‰ ÔÈ‡

.Â˙ÈÏÂÁÓ 
   

    לעיל)

טז.) סנהדרין  ˜Â‚ÈËג : ÔÈ‡
.Â‚ÈÒ ‰˘Ú

    
יג :) .˜(חגיגה  ÔÚÎ

 (:ו ̇(תענית 
ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ

Ï‡.א. Â‰ÈÈÂÂ˙ Ï‡
. בÏÎ‡Â‰ ÓÂ

‡Â‰Â ˙Â‡„Â‰‰  ÏÏÂ‰Ó
.˙Â‡„Â‰‰ Ï‡ 


 Ï‡Á  ÂÈ


Ï‡Á ÂÈ(Í˘Ó‰)

ÏËÌÈÎÂÎ È˘ ‰"˜‰
‡Â Ì‰È˘ Â„ÙÂ ‰ÓÈÎÓ
ÏË Ì‰È˘Â ,ÌÏÂÚÏ ÏÂÓ
Ì˙ÒÂ ˘ÚÓ ÌÈÎÂÎ È˘
„ÓÚÂ ‰ÓÈÎ Ï˘ ‰ˆÈÙ Ô‰
˘ÈÚÂ È˙Î„ ÂÈ‰ ,ÏÂÓ‰
,ÓÂÏÎ .ÌÁ˙ ‰È ÏÚ

.‰ÓÓ ÂÏËÈ˘ ÌÈÎÂÎ‰ÏÚÂ
... ˙ÂÚÂÂÊ‰˙ÂÚÂÊ È‡Ó] .

‡ÈË˜  .‡‰Â‚ ‡ÈË˜ "‡
‡ËÓ ÈÎ ‡ÁÂ‡ ÏÈÊ‡˜ ÈÂ‰
'ÈÙ .Á‚ ‡ÈÓË È„ ‡Á˙Ù‡
‰‡Â˘ ˙Ú ÈÎ ,‡ÈÓË ‡Â‡
ÔÈÚˆÓ˘ Ï‡˘È [Úˆ ‰"˜‰
˘ÁÓ ˙ÂÈ ˙ÂÓÂ‡‰ Ô˙Â‡
[˙È ÎÂÊ] ÏÂÓ ‡È‰Ï
ÌÂÏ˘Â ÒÁ ˙ÂÚÓ„ È˙˘ „ÈÂÓÂ
‡Ï‡ [˘ÓÓ] (ÔÈÚÓ) ‰ÚÓ„
,˙ÂÚÓ„ ÔÈÚÎ ˙ÂÙÈË [ÔÈÚÓ]
„‡Ï ‡Ï˘ ‰"˜‰ ÌÁ[˙]ÓÂ
˙Â„ÂÈÂ ˙ÂÏ‚Ï‚˙ÓÂ ,ÂÓÏÂÚ
ÛÂÒÓ ÍÏÂ‰ ÔÏÂ˜Â ÏÂ„‚‰ ÌÈÏ
‡Â‰ ‰Ê ,ÂÙÂÒ „ÚÂ ÌÏÂÚ‰
Ï‡˘ÈÏ ˙Â‡‰Ï ÂÏÂÎ ÂÊ .‡‰È‚
ÌÊÚ ‡Ï ‡Â‰ ÍÂ ˘Â„˜‰˘
ÈÎÂ Ì˘Ë ‡ÏÂ ÌÁÎ˘ ‡ÏÂ
˙‡ ˜ÊÁÏ ‰Ê ÏÎ ,ÔÈÊÁ‰Ï „È˙Ú
,‰ÏÂ‡‚‰ ÔÓ Â˘‡È˙È ‡Ï˘ ÌÏ
„Ú ˙Âˆ‰ ÏÚ ÂÏÒÈ ‡ÏÈ‡
‰"˜‰ Ê‚˘ ÔÓÊ‰ ÌÈÏ˘È˘
Ê‚˘ ÂÓÎ ,˙ÂÏ‚ Ì˙ÂÈ‰Ï
Ì˙Â‡ ÂÚÂ ÌÂ„ÚÂ ‰Â˘‡
˙ÂÏ‚‰ Â˙Â‡ ÔÓÊ ,'‚Â Ú‡
,ÚÂ„È ÂÈ‡ ‰ÊÂ ÚÂ„È ‰È‰
Âˆ˜ ÔÓÊ ˘È ÌÈÙ ÏÎÓ ‡ÏÈ‡
ÂÓÏÂÚ ‰"˜‰ ‰‡ÓÂ ,˙ÂÏ‚Ï
˘È ÈÎ ÚÈ„Â‰Ï ˙Â˙Â‡ ÂÓÎ
ÈÙÓ È˘Â˜ ÔÈÓÎ ‰"˜‰ ÈÙÏ
ÔÈÏÂ‚Â „ÂÚ˘ Ì‰˘ Ï‡˘È
Ì‰ÈÏÚ ÂÈÓÁ ÈÎÂ ,ÔÈÏËÏÂËÓÂ

ÊÁ‰Ï „È˙Ú ÈÎÂ Ì˘Ë ‡ÏÔÈ
ÍÎ Â‡˘Î Ì‰Â ,‰ÏÁ˙[Î](Ó)
[ÔÈ„] ‰"˜‰ ‰‰ ÌÈÓÂ‡
ÂÈÙÏ ÂÈÂÎÊÂ ÂÈÏÚ ÂÈÓÁ
ÌÈ˜ÈÊÁÓÂ Â˙‡È ÌÈ˜ÊÁ˙ÓÂ
.ÂÈËÙ˘ÓÂ ÂÈ˜ÂÁÂ Â˙Â˙

È˘‰Â,‡ÈÓË ‡È‡ ‡ÈË˜ 
‰ÂÏ‡ ‡Â‰˘ ˜˘ ‰È‰˘ ÂÓÎ
ÈÎÂ ,ÂÈ„ ÏÎ ˜˘ Ì‰ ÍÎ
ÂÓÎ ‡ÏÈ‡ ˙ÂÚÓ„ ÔÈÓÎ ÌÈ‡
(ÊÂ‚) ÊÂ‚ ÌÈÙÎ ˙Â˜ÈÙÒ
,ÌÈÙÎ ˜ÙÂÒÂ Í‡ÏÓÏ ‰"˜‰

,Ì‰ ˜˘ ‡ÈÓË ‡È‡ È„ ‡ÈË˜  Ó‡„ È‡‰Â .‡‰Â‚ ‡È‰ ÂÊÂ Ô‰ÈÈÓ ÚÂÊÚÈÊ ‡ˆÂÈÂ ÈÙÎ Ï‡ ÈÙÎ ‰Î‡ È‡ Ì‚Â È˙Î„Î
.˘ÓÓ Â ˘È ‰‰ ÂÓ‡È˘ ÂÈÁ‡ Ì„‡ È ÂÚËÈÂ ÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ‡Ï˘ È„Î,Á‡˙Ó Ô˙ ' Ó‡˘ ‰ÊÂÌ˘Ï ˘È˘ ÌÂÏ˘Â ÒÁ

˙Á˙ „ÓÂÚ‰ [Í‡ÏÓ‰ ÏÚ ÊÂ‚ „ÂÎ‰ ‡ÒÎ ˙Á˙ ÂÈÏ‚ ˙‡ ˜ÁÂ„ Ó‡˘ Â‰ÊÂ ,Á‡˙È˘] Í‡ÏÓ‰ ÏÚ ‰"˜‰ ÊÂ‚ ‡ÏÈ‡ ,‰Á‡
‰"˜‰˘ ‡Â‰ ÚÂ„È „‰ ‰ÊÂ .‰ÚÈ ÌÈÎÂ„Î „„È‰ Ó‡˘ ÚÈ˜ ËÚÂÂ Í‡ÏÓÏ ÓÂ‡ ÈÓ‡ ÔÂ .ÂÈÏ‚ ˜ÂÁ„Ï „ÂÎ‰ ‡ÒÎ
ÔÈÓÂ‡ ÂÈÈ‰ ‡Ï ,„˘ [‰]Ê [‰„]ÂÚ ˘È˘ Â˙Î ‡˜ ‡ÏÓÏÈ‡Â .Â˘‡ ‰ÁÓ ÍÈÂ È"È Í‡ÏÓ ‡ˆÈÂ È˙Î„Î Í‡ÏÓÏ ÓÂ‡
ÂÈ˙Â È„ Â˙Î„Î ‰˘˜ ‰Ê ÔÈ‡Â .„˘ ,‡ÈÓË ‡È‡ Â˘ÈÙ ,‰ÂÏ‡ ‡Ï ÌÈ„˘Ï ÂÁÊÈ Â˙Î˘ ‡˜Ó Â‡ˆÓ˘ ÔÂÈÎ ‡Ï‡ ,Â˙Â‡
‰˘Ï˘Â Ì„‡ ÈÎ ‰˘Ï˘ ,ÌÈ„˘ ÂÓ‡ ÔÈ„ ‰˘˘ ,˙ÂÈÚ ÔÈ˘Â„ ÔÈ‡ ˜Ù ‰‚È‚Á ˙ÎÒÓ ÂÓ‡ Ô‰˘ ,ÔÈÁÈÒÓ ÌÈ„˘‰ ÈÎ
ÂÙÂÒ „ÚÂ ÌÏÂÚ‰ ÛÂÒÓ ÔÈÎÏÂ‰ ÔÈÎ‡ÏÓÎ ‰˘Ï˘ .Ì„‡ ÈÎ ÌÈ˙ÓÂ Ì„‡ ÈÎ ÌÈÂ ÌÈÙÂ Ì„‡ ÈÎ ÔÈ˙Â˘Â ÔÈÏÎÂ‡ ,ÔÈÎ‡ÏÓÎ
„ÂÓÏ˙‰ ÈÓÎÁ È„ ÌÈÈ˜‰ „Á‡ ‰Ù ÌÏÂÎ „ÂÓÏ˙‰ ÈÓÎÁ ÏÎÂ .ÌÈÎ‡ÏÓÎ ˙ÂÈ‰Ï „È˙Ú˘ ‰Ó ÔÈÚÓÂ˘Â ,ÌÈÙÎ Ì‰Ï ˘ÈÂ ,ÌÈÎ‡ÏÓÎ
‰ÏÚ È˙Î„Î ,ÔÈÚ ˘È˘ ÓÂÏ ˘Ù‡ ÈÎÂ ,È"È Ô˘È˙ ‰ÓÏ ‰ÂÚ Â˙Î‰ Ó‡˘ ÂÓÎÂ ,[Ì]ÈÏ˘Ó ˙Â˙ ÂÏÏ‰ Ì„‰ ÌÈ˘ÙÓ

,ÏÎ‡˙ ÂÈÙÓ ˘‡Â ÂÙ‡ Ô˘Ú
,‰ÙÂ Û‡ ˘È˘ ÓÂÏ ˘È
ÏÎ ÍÎ ,ÔÈÓ„Ó ˙Â˙ ‡Ï‡
,ÈÂÓÈ„ ˙Â˙ ÌÈÓÎÁ È„
ÂÈÙÏ ÔÈ‡˘ ÌÈ„ÂÓ ÏÎ‰ Ï‡
‡ÏÂ ˜ÂÁ˘ ‡ÏÂ ‰ÈÎ ‡Ï
,ÛÂ‚Ó ‰Á‡ ‡ÏÂ ‰ÚÓ„
˙Â˙ ÌÈÓÎÁ‰ È„ ‡Ï‡

.ÌÈ‡È‰ È„Î ÈÂÓÈ„ÏÚ
.ÌÈÓÚ‰Ó‡ ÌÈÓÚ È‡Ó

,‡Ï‚Ï‚ Â˙‡„ ÈÚ Ï‡ÂÓ˘
.Ï‚Ï‚ ÍÓÚ ÏÂ˜ È˙Î„Î
ÈÚ ÌÈÓÚ ÈÓ‡ Ô
,È„„‰Ï ‡ËÈÓ ÈÎÈÙ˘„
ÌÈÓ ÔÂÓ‰ Â˙˙ ÏÂ˜Ï Ó‡˘
Â˜ÚÈ  ‡Á‡  .ÌÈÓ˘
ÈÒ‡ÓÓ ÈÚ ‡ËÈÓ Ó‡
‡ÒÓÓ ˘ÂÈÙ .'ÏÂÎ ÈÒÓ
ÓÂÏÎ ÒÂÓÈ ÒÂÓ‰ [ÈÒÓ]

˙ÒÓÂ .ÌÈÚ ÔÈ„ÂÈÂ ÔÈÒÓ Ô‰Â ‚Ï˘‰ ÈÊÈÊ‚ ÌÓÁÓ [˜‰] (˜Â‰).‡ËÈÓ È˙‡Â ÈÚ ÔÈÓ‰ÓÂ ‡˜ ˜È ÔÈÊÁ„ ‰È˙ÂÎ ÌÈÚ ‡
.È„ ÌÂÙ‡ ‡Ï˜ ÈÎ ÌÚ ÚÓ˙˘ÓÂ Â‰ÈÓÂÙ‡ ‡˜ÈÊ È˘Â ÈÏÏÁÓ ÈÏÂÁÏÁ ÈÚ Ó‡ È˘‡ Ó‡ÍÈˆ ˙˘˜ ‰‡Â‰ ÈÂÏ Ô ÚÂ˘Â‰È '

.˙˘˜Ï ‰ÈÏ ÁÏÙ„ ÂÓÎ ÈÊÁÓ„ ÌÂ˘Ó ,‡È‰ ‡ÏÂ .'‚Â È"È „ÂÎ ‰‡Ó ÔÎ Ì˘‚‰ ÌÂÈ ÔÚ ‰È‰È ˘‡ ˙˘˜‰ ‰‡ÓÎ Ó‡˘ ,ÂÈÙ ÏÚ ÏÂÙÈÏ
.ÂÓ‡Ó ÌÈÈ˜Â Â˙È ÔÓ‡ ˙È‰ ÎÂÊ ÌÏÂÚ‰ ÍÏÓ ['Ï‡ È"È] ‡" ÈÎÂÏ ÍÈˆ ‡Ï‡Ó‡ÈÚÂ ‰‡„ÈÁÈ ‡˜Â ‡ÂÈÁ ‡˜ [‡]

.ÔÈÈ˘˜„ ÈÓÁ ‰ÈÏÚ ‡ÚÈÓÏ ÍÈˆ ,˙ÈÓÂ„ ˙ÈÚÓ Ô˜Ó ‡˜ÏÒ„ ‡ÚÂ È„„‰ È„‰Ï Ô˜ÏÒ„ ÈÚ È˙˙Â ‡˙˜ÂÈ˙ÂÁÂ‰ ÏÚÂ‰Ó˜Â‡ .
Ó‡˘ ,‰Â‰ ‡Ï ÈÚ˘ È˙˙ ‡ÙÚÊ„ ÈÈÓ‚Â .‡ÓÓÈÓ ÏÈÁ˙Ó ÔÎ Ì‡ ‡ÏÈ‡ ,‡ÈÏÈÏ ÈÂ‰ ‡Ï ‡ÙÚÊ„ ÈÈÓ‚ 'Ó‡Â .[ÛÚÊ] (ÛÂÚ) Ï˘ ÁÂ ÈÈ‡

.‰ˆ ÌÈÓÚÙ ÌÂ˜˙ ‡Ï‡Ó˜Â.˙È˘‡ ‰˘ÂÚ ÍÂÂ ÌÏÂÚ ‡ÏÓ ÂÁÂÎ˘ ÍÂ ,ÌÈ˙˘ ÍÓ ÌÈ˜‰Â ÌÈÓÚ‰ ÏÚ„ ‰ÈÏ:ÈÓÏ˘ÂÈ]ÏÚ
ÏÎ ˙Á‡ ÌÚÙ ÂÈ„ ÔÈ„ÂË Ì‡ ,ÔÈÓÈÈ˜ Ô‡ ‰Ó ÈÚ ÈÒÂÈ È ,ÌÂÈ ÏÎ ˙Á‡ ÌÚÙ ÂÈ„ ‡„ÒÁ ' Ì˘ ÂÓ‡ ‡ÈÚÊ 'Â ‰ÈÓÈ ' ÌÈ˜‰
Â˜ÒÙ ‡Ï˘ ÔÂÈÎ ,˙Á‡ ÌÚÙ ‰Ú˘ Á‡Â ˙Á‡ ÌÚÙ ÂÈ˘ÎÚ ‡Ï‡ ,‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ÔÈÎÂÓÒ ÌÈ˜‰ ÔÈ‡ ÔÈ‡˘ È"ÙÚ‡ ,˘ÂÈÙ .'ÂÎÂ ÌÂÈ
.[˙Á‡ ÌÚÙ ÍÓ Î"Á‡ ‰‡ÂÂ ÊÂÁ Ì‡ ,ÂÈÈÚ ÂÎÊ ÌÈÓ˘Â ÈÓ‚Ï Â˜ÒÙ ÌÈÂ˘‡‰ ÌÈÚ‰ Ì‡ Ï‡ .˙Á‡ ‰Î È„ ÈÓ‚Ï ÌÈÚ‰
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 Ô Â˙‡ ‰Ï  ‰˙ÙÂ˜˙  ‰ÓÁ  ‰‡Â‰
[‡] ̇ ÂÏÊÓÂ  Ì˙ÂÏÈÒÓ  ÌÈÎÂÎÂ  ‰˙Â‚

 ̇ È˘‡  ‰˘ÂÚ  ÍÂ ÓÂ‡  Ô„ÒÎ ̇ ÓÈ‡Â
 ÂÊÁÓ „‰Â ÔÈ˘  Á" Î ÏÎ ÈÈ‡ Ó‡ ÈÂ‰
 ̇ Ï˙„  ‡˙Â‡ È‡˙˘  ÔÒÈ  ̇ ÙÂ˜˙  ‰ÏÙÂ
 ÌÈ‰  ‰‡Â‰ ÓÂ‡  ‰„Â‰È ' : Ú‡  È‰‚
 ‡‡  ÈÓ Ó‡  ‰ÓÎ  „Ú  ÌÈ˜ÙÏ :' ÂÎÂ

 ̃ ÁˆÈ " ‡  ÈÓ Ó‡Â  ÌÂÈ  ÌÈ˘Ï˘  „Ú
 Ï„  ‡˘‚‡  ̇ Ù  ‰‡Â‰  ̃ ÁˆÈ " ‡  ‡‡

 ̇ È˘‡  ‰˘ÂÚ  ÍÂ ÓÂ‡ ‚ ‰ÂÈ˘„  ‡„È‡‰Â
È‰È‡Ó Ó‡  ÛÒÂÈ   ÏÈÚÏÂ Â˘ ÈÓ È‡ÒÙ

   ÈÓ Ó‡Â  ÏÈÚÏÂ  ‡È˜„ ‰‡Â‰  ‡‡
 ‰˘ÂÚ  ÍÂ ÓÂ‡  ‡˙ÒÈ˘„  ‡˘‚‡  ̇ Ï‚„

 È‡Ó  ̇ È˘‡1ÔÈ„Á ÂÈÓÈÓ˘ È˘‡ " ‡ Ï˜„Á
 È‡Ó  ÔÈÏ˜Â Ó‡Â  ÔÈÂ  ÔÈÙ  ÂÈÓÈÓ˘  ̇ Ù

Â˙˘„  ÌÂ˘Ó  ‡ÊÂÁÓ È ÈÙÈÁ„  È‡‰  ‡
È˘Ó˘Ó„  ÌÂ˘Ó ÈÂÁÈ‚„ È‡‰  ̇ Ï‚„„  ‡ÈÓ
ÂÈÈ„„  ÌÂ˘Ó Â‰ÈÈÈÚ È„ÈÈ„ È‡‰Â  ‡ÓÓÈ
 ÌÈÓ˘‚‰  ÏÚÂ :'ÂÎ  ÌÈÓ˘‚‰  ÏÚ :ÏÙ‡  ̇ È

 ÍÓ  ÈËÓ‰Â  ÂË‰ÈÓ‡Â  Â‰‡ " ‡‰Â
 ‡˙  ‡˙È˙Ó  ‰Ï„ÔÈÎÓ  È˙ÓÈ‡Ó

È‡Ó  ‰ÏÎ  ̇ ‡˜Ï  Ô˙Á  ‡ˆÈ˘Ó  ÌÈÓ˘‚‰ ÏÚ
 ‰„Â‰È   Ó‡  ÔÈÎÓ‰ ÍÏ  ÂÁ‡  ÌÈ„ÂÓ

ÔÁÂÈ ÈÂ ÂÏ  ̇ „Â‰˘  ‰ÙËÂ  ‰ÙË ÏÎ ÏÚ
 ÌÈÎ  ‰È˘  ‡ÏÓ  ÂÈÙ ÂÏÈ‡ ÈÎ‰  ‰  ÌÈÈÒÓ
ÂÈ‰Ï‡ ' ‰  ÍÏ  ̇ Â„Â‰Ï ÔÈ˜ÈÙÒÓ  Â‡  ÔÈ‡ ' ÂÎÂ

 ‰ÂÁ˙˘˙  „Ú[] Â  ̇ Â‡„Â‰‰  Â È" ‡
 ‡ Ó‡  ̇ Â‡„Â‰‰ ÏÎ  ‡ÏÂ  ̇ Â‡„Â‰‰
 ÍÎÏ‰  ‡ÙÙ  " ‡  ̇ Â‡„Â‰‰ Ï‡‰  ‡ÓÈ‡

Â Ï‡‰Â  ̇ Â‡„Â‰‰  Â Â‰ÈÈÂ˙Ï Â‰ÈÓÈ
 ÚÓ˘Ó  ÚÓ˘„  ‡‰  ̃ "Ï  ‡È˘˜  ‡Ï‡Â  ̇ Â‡„Â‰‰
 ̇ ÂÂ˘ ÂÈÈ‰  ÚÓ˘Ó  ÚÓ˘„ ÈÊÁÓ  ‡ÊÁ„  ‡‰
 ÍÂ ÓÂ‡  ̇ ÂÂË  ̇ ÂÂ˘ ÏÚ  Ô˙Â  ̇ ÂÂË
 ‡ÏÂ  ÈÊÁÓ  ÈÊÁ„  È„È‡Â È„È‡  ‡Ï‡  ÈËÓ‰Â  ÂË‰
 ‡ÂË  ‡˙‡„  ‡‰  ‡˙ÂÙ  ‡˙‡„  ‡‰  ‡È˘˜
 ‡È˘˜  ‡ÏÂ  ‡ÂË  ‡˙‡„  ‡‰Â  ‡‰  ‡" ‡Â

 Ê ‡Ú‡  ‰ÈÏ  ̇ ÈÏ„  ‡‰  ‡Ú‡  ‰ÈÏ  ̇ È‡„  ‡‰
 ‡‰Â  ÍÓ  ÈËÓ‰Â  ÂË‰  ‡Ú‡  ‰ÈÏ  ̇ È‡

 ÌÈ˘„Á  ÌÈÏÎ  ‰˜Â  ̆ „Á  ̇ È  ‰ ( Ô˙)
 ‰Ê‰ ÔÓÊÏ ÂÚÈ‚‰Â  ÂÈÈÁ‰˘  ÍÂ ÓÂ‡[ ‚]ÂÏ˘

 ‡È˘˜  ‡Ï  ÈËÓ‰Â  ÂË‰  ÓÂ‡  ÌÈÁ‡ Ï˘Â
Á ‰ÈÏ  ̇ ÈÏ„  ‡‰  ̇ ÂÙ˙Â˘  ‰ÈÏ  ̇ È‡„  ‡‰

 ‡È˙‰Â  ̇ ÂÙ˙Â˘ ËÂÓÈÈ˜Â  ÂÈÈÁ‰˘  ÍÂ ÓÂ‡  ‡Â‰  ÂÏ˘ ÏÚ „ Ï˘  Âˆ˜
 ̇ ÈÏ„  ‡ÎÈ‰  ÏÎÂ  ÈËÓ‰Â  ÂË‰  ÍÂ ÓÂ‡  ÂÈÁ  Ï˘  ÏÚÂ ÂÏ˘ ÏÚ

 ‰ÈÏ  ÂÓ‡  ‡È˙‰Â  ÈËÓ‰Â  ÂË‰  ÍÓ  ‡Ï  ‰È„‰  ‡ÈÁ‡Ï ÈÂ˙˘‡  ‰„ÏÈ
 ‡ÁÈ„  ‰È„‰  Â˙˘‡  ‡ÎÈ‡„ ÈÓ  Ì˙‰  ÈËÓ‰Â  ÂË‰  ÍÂ  ÓÂ‡ ÎÊ

 ̆ " ̇ ÎÊ  ‰ÏÎ ̇ Ó‡‰ ÔÈÈ„  ÍÂ ÓÂ‡  ‰ÏÁ˙  Â˘ÂÈ  ‡Â‰Â ÂÈ‡  ̇ Ó
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ברכות דף נט יום שני ו' אדר תש"פ 

כטרפא דטריף התבאר בדף הקודם.

'עיש' הולכת אחרי כימה, כאומרת לה תחזירי לה את הכוכבים שנטלת ממני
והנה  שור,  מזל  או בתחילת  כזנב טלה,  מזל טלה,  בסוף  הוא  ביארה שעיש  הגמרא 
כימה הוא במזל טלה, נמצא שעיש הולך אחרי כימה, והאי דאזלא בתרה והטעם שעיש 
דאמרה לה הב לי בני ]שעיש אומרת לכימה תני לי שני בני, שני  הולכת אחר כימה, 

כוכבים שלי, כדלהלן:[

לאחר המבול, ניטלו כוכבים מעיש, כדי להשלים את הכוכבים שנחסרו מכימה במבול
שבשעה שהקדוש ברוך הוא בקש להביא מבול לעולם, נטל שני כוכבים מכימה ]שהם 

כוכבי הקור[ והביא מבול לעולם,

נטל  המבול[,  את  לעצור  ובכך  כימה,  בכוכבי  שנהיה  החסרון  ]את  וכשבקש לסתמה 
שני כוכבים מעיש וסתמה.

בירור א': מדוע לא הוחזרו לכימה את הכוכבים של עצמה
מבררת הגמרא: וליהדר לה – מדוע הקב"ה לא החזיר לכימה את אותם כוכבים עצמם 

שנטל הימנה.

ביאור א': דבר שנחסר אי אפשר להשלימו לגמרי כשמחזירים אליו את מה שלקחו ממנו
עונה הגמרא: אין הבור מתמלא מחוליתו,

ביאור ב': הכוכבים שניטלו היו קטיגור, להוריד מבול, ואי אפשר להופכם לסניגור, לעצור בהם 
את המבול

אי נמי, אין קטיגור נעשה סניגור.

בירור ב': מדוע לא ברא הקב"ה כוכבים חדשים ל'כימה'
מבררת הגמרא: וליברי לה תרי ככבי אחריני?

מבארת הגמרא: 'אין כל חדש תחת השמש', אין הקב"ה מוסיף על מה שברא בתחילה. 

הקב"ה עתיד להחזיר ל'עיש' את הכוכבים שלקח ממנה
אמר רב נחמן: עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לה, שנאמר 'ועיש על בניה תנחם', הרי 

שעיש תהיה לעתיד יחד עם כל בניה, שהם כל הכוכבים שעמה ללא חסרון כלל. 

· · ·
שנינו במשנה: ועל הזועות אומר: 'ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם'.

מבררת הגמרא: מאי זועות?
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אמר רבי קטינא: גוהא ]רעידת אדמה[. 

ביאור א': רעידת אדמה מדמעותיו של הקב"ה

רב קטינא הוה קאזיל באורחא ]היה הולך בדרך[, כי מטא אפתחא דבי אובא טמיא ]כאשר 
בא לפתח של בעל אוב שעושה כשוף בעצמות המת[, גנח גוהא ]נזדעזעה הארץ מאד 

מאד, וגעשה ורעשה[,

אמר רב קטינא לעצמו: מי ידע אובא טמיא האי גוהא מהו ]האם האוב יודע מה היא 
רעידה זו[. 

]ביאור הקול מהאוב:[ רמא ליה קלא ]הרים האוב את קולו[: קטינא, קטינא, אמאי לא 
ידענא ]למה אני לא יודע[, בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין 
אומות העולם, מוריד שתי דמעות לים הגדול, וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו, והיינו 

גוהא ]וזהו הסיבה לרעידת האדמה[.

כדיבין  ומיליה  הוא  כדיב  אובא טמיא  רבי קטינא:  אמר  כזב:[  האוב  דברי  קטינא,  ]רב 
]אוב זה, הוא כזב, ודבריו כזבים[, אי הכי ]אם כך הוא שזה טעם הרעידה[, 'גוהא גוהא' 

מיבעי ליה, היה הוא צריך להזדעזע שתי פעמים כנגד שתי דמעות.

זו  ]אין  ולא היא  ואומרת:  ]גמרא דברי האוב אינם כזב:[ הגמרא דוחה את הדברים, 
דחיה[, 'גוהא גוהא' עביד ]האדמה מזדעזעת בגלל דמעותיו של הקדוש ברוך הוא, ואכן 
]והטעם שרב קטינא לא הודה לאוב  והאי דלא אודי ליה  היא מזדעזעת שתי פעמים[, 
שדבריו נכונים[, כי היכי דלא ליטעי כולי עלמא אבתריה ]כדי שלא יטעו כולם אחריו[. 

ביאור ב': רעידת אדמה מספיקת כפיו של הקב"ה

]ביאור רב קטינא:[ ורב קטינא דידיה אמר ]ורב קטינא עצמו אמר, מקור אחר לרעידת 
'וגם אני אכה כפי אל כפי  האדמה[: שהוא ממה שהקדוש ברוך הוא סופק כפיו, שנאמר 

והניחותי חמתי', ומאותו קול מזדעזעת הארץ.

ביאור ג': רעידת אדמה מאנחותיו של הקב"ה

'והניחתי חמתי בם והנחמתי',  רבי נתן אומר: אנחה מתאנח, שנאמר  ]ביאור רבי נתן:[ 
כביכול כאדם שיש לו חימה ומתאנח ומתנחם בדעתו על הרעה שעשה, ומאותה אנחה 

הקרקע רועדת.

ביאור ד': רעידת אדמה מבעיטה של הקב"ה

יענה אל כל  ורבנן אמרי: בועט ברקיע, שנאמר 'הידד כדרכים ]שדורך ובועט ברקיע[ 
ישבי הארץ'.

ביאור ה': רעידת אדמה מדחיקת רגליו תחת כסא הכבוד

רב אחא בר יעקב אמר: דוחק את רגליו תחת כסא הכבוד, שנאמר 'כה אמר ה' השמים 
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כסאי והארץ הדום רגלי, כגון שדחק תחת כסא הכבוד, ומגיע בעוטו עד לארץ, שהיא 
הדום רגליו.

· · ·
שנינו במשנה: ועל הרעמים אומר 'ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם'.

מבררת הגמרא: מאי רעמים?

ביאור א', רעמים מעננים המתחככים זה בזה

אמר שמואל: ענני בגלגלא ]עננים המתחופפים ומתחככים זה בזה, ונשמע קול חיכוכם[, 
שנאמר 'קול רעמך בגלגל, האירו ברקים תבל, רגזה ותרעש הארץ'.

ביאור ב', עננים השופכים מים זה לזה

ורבנן אמרי: ענני דשפכי מיא להדדי ]עננים השופכים מים זה לזה[, שנאמר 'לקול תתו 
המון מים בשמים'.

ביאור ג', ברק אש

רב אחא בר יעקב אמר: ברקא תקיפא ]ברקים של אש[, דבריק בעננא ]שמבריקים בענן[, 
ומתבר גזיזי דברזא ]והם שוברים חתיכות של ברד, וקולות אלו הם הרעמים[.

ביאור ד', רוח המנשבת על עננים חלוליים

רב אשי אמר: ענני חלחולי מחלחלי ]יש בעננים חללים[, ואתי זיקא ומנשב אפומייהו 
לרוח שבפה  דומה  זה  ]והרי  דני  פום  על  כזיקא  ודמי  פיהם[,  על  ונושבת  הרוח  ]ובאה 

חבית שהוא משמיע קול[. 

הביאור המסתבר

ומסתברא כרבי אחא בר יעקב, דבריק ברקא ]שהרי בתחילה יש ברקים של אש[, ומנהמי 
ענני ]ואחר כך הומות העננים בקול רעש הרעם[, ואתי מטרא ]ואחר כך בא מטר[. 

· · ·
שנינו במשנה ועל הרוחות אומר: 'ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם'.

מבררת הגמרא: מאי רוחות?

מבארת הגמרא: אמר אביי: זעפא ]רוח סערה[. 

אין רוחות סערה בלילה

ואמר אביי: גמירי דזעפא בליליא לא הוי ]קיבלנו שאין רוחות סערה בלילה[. 

שואלת הגמרא: והא קא חזינן דהוי ]והרי אנו רואים שיש רוחות סערה בלילה[? 

עונה הגמרא: ההוא דאתחולי ביממא ]רוחות אלו מתחילות ביום[. 
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רוחות סערה אין מתקיימות שעתיים
ואמר אביי: גמירי דזעפא תרתי שעי לא קאי ]קיבלנו שרוחות סערה לא עומדות ומחזיקות 

שתי שעות[, לקיים מה שנאמר 'לא תקום פעמים צרה'.

שואלת הגמרא: והא קא חזינן דקאי ]והרי אנחנו רואים שהם מחזיקות שעתיים[?

עונה הגמרא: דמפסיק ביני ביני ]יש הפסק ביניהם, ואין רוחות סערה שעתיים ברציפות[.

· · ·
שנינו במשנה ועל הברקים אומר: 'ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם'.

מבררת הגמרא: מאי ברקים?

מבארת הגמרא: אמר רבא: ברקא ]ברק, אור מבריק[. 

סוגי ברקים ועננים שאינם של ברכה
ואמר רבא: ברקא יחידאה ]ברק שלא הבריק אלא פעם אחד[ וברקא חיורא ]וברק לבן[, 
בקרן  ]ועננים שעולים  ואתיין  בקרן מערבית  דסלקן  וענני  ירוק[,  ]וברק  ירוקתא  וברקא 
מערבית, ובאים[ מקרן דרומית, ותרתי ענני דסלקן חדא לאפי חברתה ]ושני עננים שעולים 
אחד אל מול פני השני, והם פוגעים זה בזה[, כולהו קשיין – ]כולם קשים, שאינם של 

ברכה[.

מבררת הגמרא: למאי נפקא מינה?

מבארת הגמרא: למבעי רחמי ]לבקש רחמים[. 

]אם דברים אלו היו בבוקר, אין בזה סימן קשה:[ והני מילי בליליא ]ודברים אלו נאמרו 
כשהיו בלילה[, אבל בצפרא לית בהו מששא ]אבל אם הם בבוקר אין בהם ממשות[. 

ענני בוקר, אין בהם ממשות
בהם  ]אין  בהו מששא  לית  בוקר[  ]ענני  דצפרא  ענני  הני  יצחק:  בר  רבי שמואל  אמר 
ממשות[, דכתיב 'וחסדכם כענן בקר' וגו', שאין בו ממש, ]וכך אומר הנביא, 'חסדכם כענן 

בוקר', כשם שענן בוקר אין בו כלום, כך צדקתכם וטובתכם אינה כלום[. 

שאלה מדברי האנשים שגשם היורד בבוקר ]מענן בוקר[ הוא טוב ומועיל
אמר ליה רב פפא לאביי: הא אמרי אינשי, כד מפתח בבי מיטרא ]אם כשתפתח דלתיך 
בבקר, ירד לך מטר[, בר חמרא ]הרי זה אומר ל'חמר' ההולך ממקום למקום להביא תבואה:[ 
מוך שקיך וגני ]כפול שקך תחתיך ותישן עליו, כלומר 'לך לישון' ואל תלך אנה ואנה 
להביא תבואה, לפי שיהיו החטים בזול בשביל הגשם, הרי שענני בוקר יש בהם ממש[.

תשובה: התועלת היא כשיש הרבה עננים ויורד גשם רב, אבל ענן קלוש בבוקר אין בו ממשות
עונה הגמרא: לא קשיא, הא – מה שנאמר שהגשם של הבוקר הוא טוב ומועיל, מדובר 
– מה  הא  רב.  גשם  ירד  כי  טוב,  הוא  אז  ]שנתקשרו השמים בעב עבה[,  דקטר בעיבא 

שנאמר שענן בוקר אין בו ממשות, מדובר דקטר בענני ]שהוא ענן קלוש[.
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רעמים לפשט עקמומית שבלב
נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית  לוי: לא  בן  יהושע  אמר רבי אלכסנדרי אמר רבי 

שבלב, שנאמר 'והאלהים עשה שיראו מלפניו'.

· · ·

הרואה את הקשת צריך ליפול על פניו
ואמר רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי: הרואה את הקשת בענן, צריך שיפול על 
פניו, לפי שהוא מראה כבוד ה'. שנאמר 'כמראה הקשת אשר יהיה בענן וגו', ואראה, ואפול 

על פני'.

בני מערבא: אין נופלים על פניהם אבל מברכים על ראיית קשת
לייטי ]קללו[ עלה ]על כך[ במערבא ]בארץ ישראל[, משום דמחזי כמאן דסגיד לקשתא 
]משום שזה נראה כמשתחווה לקשת[, אבל ברוכי ודאי מברך ]אבל לברך, ודאי מברכים[.

מאי מברך אם רואה קשת?

]דעה א':[ 'ברוך זוכר הברית'.

]דעה ב':[ במתניתא תנא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר: 'נאמן בבריתו 
וקיים במאמרו'.

ונאמן  הברית  זוכר  ב'רוך  לתרוייהו,  נימרינהו  הלכך  פפא:  רב  אמר  פפא:[  רב  ]הכרעת 
בבריתו וקיים במאמרו'.

· · ·
שנינו במשנה: על ההרים ועל הגבעות וכו' אומר ברוך עושה בראשית.

שאלה: מדוע על ברקים וכיוצא לא אומרים 'ברוך עושה בראשית'
שואלת הגמרא: אטו כל הני דאמרן עד השתא, לאו מעשה בראשית נינהו ]וכי כל מה 
שאמרו עד עכשיו אינם מעשה בראשית[? והכתיב 'ברקים למטר עשה', הרי שגם הברקים 
הם מעשה בראשית ומדוע מבואר במשנה שמברכים עליהם ברכת שכוחו וגבורתו ואין 

מברכים עליהם עושה מעשה בראשית.

תשובת אביי: על ההרים וכדומה ועל הברקים וכדומה מברכים גם 'מעשה בראשית' וגם 'שכחו 
מלא עולם'

אמר אביי: כרוך ותני ]את כל המוזכרים במשנה יש לכרוך בפיסקא אחת שעל כולם 
מברכים גם 'עושה בראשית' וגם 'ברוך שכחו מלא עולם'[.

וגם שכחו מלא עולם. על ההרים  תשובת רבא: על הברקים וכדומה מברך גם מעשה בראשית 
מברך רק מעשה בראשית

רבא אמר: התם מברך תרתי, 'ברוך שכחו מלא עולם', ו'עושה מעשה בראשית'. הכא 'עושה 
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מעשה בראשית' איכא. 'שכחו מלא עולם' ליכא, שעל ההרים לא מצי לברוכי מלא עולם 
שאינן במקום אחד, אלא כל אחד ואחד במקומו.

· · ·

הברכה על ראיית רקיע בטהרתה

אמר רבי יהושע בן לוי: הרואה רקיע בטהרתה אומר, 'ברוך עושה בראשית', שכך היתה 
ברייתו, ואחר כך כסוהו עננים.

אימתי?

אמר אביי: כי אתא מטרא כולי ליליא ]כשירד גשם כל הלילה[, ובצפרא אתא אסתנא 
]ובבוקר באה רוח צפונית[ ומגליא להו לשמיא ]ומגלה את השמים מעננים[. 

]דעת רפרם בר פפא בשם רב חסדא: אין בזמן הזה רקיע בטהרתה:[

ופליגי דרפרם בר פפא אמר רב חסדא, דאמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא: מיום שחרב 
בית המקדש לא נראית רקיע בטהרתה, שנאמר 'אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם'.

· · ·

הרואה את החמה, את הלבנה, את הכוכבים, או את המזלות במקום שהיו בבריאת העולם ביחס 
למזלות

]עמוד ב[ תנו רבנן, הרואה חמה בתקופתה כאשר אדם רואה את השמש במיקום שהיתה 

צורה  ישנה  שונות,  בצורות  יחדיו  נראים  שהכוכבים  המזלות,   כלפי  העולם  בבריאת 
של טלה, וישנה צורה של מאזניים וכדומה, ]בכל צורה שהכוכבים עומדים שולט מזל 
אחר[. כוכבים אלו נקראים 'גלגל המזלות', גלגל המזלות מסתובב, והמזל העולה ראשון 
צבא  וכל  השמש  גם  המזלות,  סיבוב  מלבד  חודש.  באותו  השולט  המזל  הוא  בחודש 
שהיתה  מיקום  באותו  ממוקמת  שהיא  השמש  את  רואה  וכאשר  מסתובבים,  השמים 

בבריאת העולם כלפי המזלות.

הלבנה  את  שרואה  כסדרן,  ומזלות  במסילותם,  וכוכבים  בגבורתה,  לבנה  שרואה  או 
הכוכבים או את המזלות כשהם נמצאים במיקום המדוייק שהיו בתחילתם כשמזל טלה 
'ברוך  אומר:  בתחילה,  שהיה  המדוייק  במיקום  הבוקר,  אור  עם  לעלות  המתחיל  הוא 

עושה בראשית'.

הזמן שהחמה חוזרת לתקופתה

העולם[, שאת השמש  בבריאת  היתה  למקום שהיא  חוזרת  ]מתי השמש  הוי  ואימת 
והירח 'תלה' הקב"ה בתחילת ליל רביעי שבו משמש מזל שבתאי, )שהרי יש שבע מזלות. 
כל יום מזל אחר, ולעולם בתחילת ליל רביעי, הוא מזל שבתאי(. נמצא שבתחילת היקף 
השמש )הקרוי גם 'תקופת ניסן'(, היתה השמש במזל שבתאי. מתי השמש מתחילה היקף 

חדש בתחילת ליל רביעי?
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אמר אביי: כל עשרים ושמונה שנין, והדר מחזור, ונפלה תקופת ניסן בשבתאי, באורתא 
דתלת נגהי ארבע ]בלילה של יום שלישי, אור לרביעי, בתחילת הלילה[.

ש'תליית השמש' ו'תקופת השמש' הראשונה, היתה בתחילת ליל רביעי, כאמור.

'תקופת  יום ושש שעות, מתחיל היקף שני ]הקרוי גם   365 לאחר היקף שלם שהוא 
ניסן'[ שש שעות לאחר תחילת ליל חמישי, ]שהרי 364 יום הם 52 שבועות, וכדי להגיע 
ל365 יום ושש שעות, צריך להוסיף עוד יום ורבע ]נמצא שהיות וההיקף בשנה הראשונה 
היה בליל רביעי. ההיקף בשנה השניה, מתחיל יום ורבע אחר כך, 6 שעות לאחר תחילת 

ליל חמישי[.

לאחר 4 שנים מהשנה הראשונה ]1461 יום[ התקופה התחילה בתחילת ליל שני ]1456 
והתקופה  שהיות  נמצא  ימים,   5 להוסיף  צריך  ל-1461  להגיע  וכדי  שבועות,   208 הם 
]נמצא  4 שנים התקופה היתה בתחילת ליל שני.  הראשונה היתה בליל רביעי, לאחר 

שבכל 4 שנים התקופה בתחילת לילה, וזה נקרא 'מחזור קטן'[

לאחר 28 שנים מהשנה הראשונה ]10,227 יום[ התקופה מתחילה בתחילת ליל רביעי 
]10,227 יום הם 1461 שבועות בדיוק[. נמצא שלאחר 28 שנה מתחילה התקופה באותו 

מקום שהיא התחילה בבריאת העולם בתחילת ליל רביעי. 

· · ·
רבי יהודה אומר הרואה הים ]הגדול, אומר: 'ברוך שעשה את הים הגדול' בזמן שרואהו 

לפרקים[ וכו'.

כמה זמן הוא 'הרואה לפרקים'

מבררת הגמרא: לפרקים, עד כמה?

מבארת הגמרא: אמר רמי בר אבא אמר רב יצחק: עד שלשים יום.

· · ·

מקום הילוך זרם המים של 'פרת', מהגשר של בבל ולמעלה, לא השתנה, ומברכים עליו 'עושה 
בראשית'

]נהר פרת, מהגשר של  יצחק: הרואה פרת אגשרא דבבל  ואמר רמי בר אבא אמר רב 
בבל ולמעלה[ אומר, 'ברוך עושה בראשית', שמיקום זרימת המים של נהר פרת ]מהגשר 
ולמעלה[ לא השתנה ]על ידי אנשים[ ממיקומו בעת בריאת העולם. אבל מהגשר ולמטה 

שינו בני אדם את מיקום הילוך זרם הנהר.

בזמן הזה, שינו את הילוך 'פרת' גם מהגשר, ומברכים עליו רק ממקום שנקרא 'בי שבור' ששם 
עדיין לא שינו

והאידנא דשניוה פרסאי ]ובזמן הזה שהפרסים שינו את הילוך 'פרת' גם מהגשר ולמעלה, 
אין מברכים עליו 'עושה בראשית'[ אלא מבי שבור ולעיל.
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דעת רב יוסף: מברכים על פרת רק ממקום שנקרא 'איהי דקירא
רב יוסף אמר: מ'איהי דקירא' ]שם מחוז על נהר פרת[ ולעיל ]ולמעלה משם[, שמשם 

לא שינו הפרסיים את מיקום זרימת המים.

ברכה על ראיית דגלת
ואמר רמי בר אבא: הרואה את נהר 'דגלת' אגשרא דשביסתנא ]מהגשר הנקרא 'שביסתנא'[, 

אומר: 'ברוך עושה בראשית'.

]ביאור השם חדקל, פרת[
מאי חדקל?

אמר רב אשי: שמימיו חדין וקלין, ]חריפין מיא וקלין לשקול במאזנים, וטובים לשתות 
שאין מכבידין את הגוף[.

מאי פרת?

שמימיו פרין ורבין מעצמם בלא שום מטר וכן הם מברים את האדם. 

הטעם שבני מחוזא חריפים, אדומים ועיניהם נדים ונעים
ואמר רבא: האי דחריפי בני מחוזא ]הטעם שבני מחוזא חריפים[, משום דשתו ]משום 

שהם שותים[ מיא דדגלת.

האי דגיחורי ]הטעם שהם אדומים[, משום דמשמשי ביממא ]שהם משמשים ביום, לפיכך 
בניהן אדומין כאדמומית היום[.

והאי דניידי עינייהו ]הטעם שעיניהם נדים ונעים[ משום דדיירו ]שהם דרים[ בבית אפל.

· · ·
על הגשמים כו' ]אומר 'ברוך הטוב והמטיב'[.

שאלה: במשנה מבואר שעל הגשמים מברך 'הטוב והמטיב', וכיצד אומרים האמוראים שמברכים 
עליהם 'מודים אנחנו לך'

שואלת הגמרא: ועל הגשמים 'הטוב והמטיב' מברך?

והאמר רבי אבהו ואמרי לה במתניתא תנא: מאימתי מברכין על הגשמים, משיצא חתן 
כלה ]כשיש מים מקובצים על הארץ, וכשהטפה נופלת עליהן, טיפה תחתונה  לקראת 

בולטת לקראתה[.

מאי מברכין? אמר רב יהודה: 'מודים אנחנו לך על כל טפה וטפה שהורדת לנו'.

ורבי יוחנן מסיים בה הכי ]רבי יוחנן היה מסיים בסיום נוסח זה[: 'אילו פינו מלא שירה 
כים וכו' אין אנו מספיקין להודות לך ה' אלהינו' עד 'תשתחוה' 'ברוך אתה ה' רוב ההודאות'.

מבררת הגמרא: וכי אומרים 'רוב ההודאות' ולא 'כל ההודאות'?

אמר רבא: אימא ]תאמר, שחתימת הברכה היא[ 'האל ההודאות'.
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והאל  'רוב ההודאות  שניהם[  את  נאמר  ]לכן  נימרינהו לתרוייהו  הלכך  פפא:  רב  אמר 
ההודאות'.

ואלא קשיא ]מכל מקום קשה מדברי המשנה שנוסח הברכה הוא 'הטוב והמטיב' ולא 
'מודים אנחנו לך'[? 

]הצעת תשובה: המשנה דיברה על השומע שירד גשמים, והאמוראים דיברו על הרואה שיורד גשם[
עונה הגמרא: לא קשיא, הא – מה שכתוב במשנה שמברכים 'הטוב והמטיב' מדובר 
דשמע משמע ]שבשרוהו שירדו גשמים בלילה[, הא – מה שאמרו האמוראים שמברכים 

'מודים אנחנו לך', מדובר דחזא מחזי – שרואה שיורד גשם. 

]דחיית התשובה: אי אפשר לומר שהמשנה מדבר על השומע שיורד גשם, כי הרי כבר כתוב 
במשנה שעל כל שמועה טובה אומר הטוב והמטיב[ 

מוזכר  כבר  זה  והרי  טובות,  בשורות  היינו  משמע,  דשמע  מדובר  אם  הגמרא:  דוחה 
במשנה, ותנן על בשורות טובות אומר: 'ברוך הטוב והמטיב', ואם כן אי אפשר לפרש שמה 

שאמרה המשנה שאומרים על גשמים 'הטוב והמטיב', מדובר על ששמע שירד גשם. 

תשובה א: על מעט גשמים 'מודים אנחנו' ועל ריבוי 'הטוב והמטיב'
וגם האמוראים מדברים באופן[  וזה, גם המשנה  ]זה  ואידי  אידי  אלא, עונה הגמרא: 
דחזי מחזי ]שראה שירד גשם[, ולא קשיא, הא – מה שאמרו האמוראים שמברך 'מודים 
אנחנו לך', מדובר דאתא פורתא ]שירד מעט גשם[. הא – מה שאמרה המשנה שמברכים 

'הטוב והמטיב', מדובר דאתא טובא ]שירד הרבה גשם[.

תשובה ב: כשיש לו קרקע 'הטוב והמטיב'. וכשאין לו 'מודים אנחנו'
דאתא  באופן[  וגם האמוראים מדברים  גם המשנה  וזה,  ]זה  והא  אימא, הא  ואיבעית 
טובא ]שירד הרבה גשם[, ולא קשיא, הא – מה שאמרה המשנה שמברכים 'הטוב והמטיב' 
הא – מה שאמרו  דאית ליה ארעא ]שיש לו קרקע ולכן מברך על שהטיב לו[.  מדובר 

האמוראים שמברך 'מודים אנחנו לך' מדובר דלית ליה ארעא ]שאין לו קרקע[. 

]שאלה על התשובה: מדוע מברך על גשמים כשיש לו קרקע הטוב והמטיב, והלא צריך לברך 
שהחינו[

שואלת הגמרא, אית ליה ארעא ]וכי אם יש לו קרקע[, הטוב והמטיב מברך,

והא )תנן( ]תניא[ בנה בית חדש ]בית שלו בלא שותפים[, וקנה כלים חדשים, אומר 'ברוך 
שהחיינו והגיענו לזמן הזה'. ואם הבית או הכלים שלו ושל אחרים אומר: 'הטוב והמטיב', 
הטוב לו והמטיב לאחרים.  ואם כן גם כשירדו גשמים בקרקע ואין לו שותפים בקרקע 

צריך לומר 'שהחיינו' ולא הטוב והמטיב.

יורד  שהגשם  כיון  שותפים,  לו  אין  אם  גם  והמטיב'  'הטוב  מברך  קרקע  על  התשובה:[  ]ביאור 
להרבה אנשים

עונה הגמרא: לא קשיא, הא – מה שנאמר שמברך על הגשמים 'הטוב והמטיב' הוא 
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מפני דאית ליה שותפות ]שיש לו שותפים עמו בשמחה, שהרי אף שאין לו שותף בקרקע, 
מכל מקום כיון שהגשם יורד לכל הקרקעות, הרי הגשם היא טובה לו ולאחרים.

הא - ומה שנאמר שמברכים על בניית בית חדש 'שהחינו' מדובר דלית ליה שותפות 
]שאין לו שותפים עמו בשמחה, שהרי אם אין לו שותף בקרקע, השמחה היא רק שלו, 

ולא של אחרים[.

]ראיה לביאור התשובה:[ והתניא, קצרו ]כללו[ של דבר על שלו הוא אומר: 'ברוך שהחיינו 
וקיימנו', על שלו ועל של חבירו אומר: 'ברוך הטוב והמטיב'.

]שאלה א' על ביאור התשובה: אם כן מדוע כשנולד לו בן מברך הטוב והמטיב ולא שהחינו[

שואלת הגמרא: וכל היכא דלית לאחרינא בהדיה לא מברך הטוב והמטיב?

והתניא, אמרו ליה ילדה אשתו זכר, אומר: 'ברוך הטוב והמטיב'?

]תשובה: לידת בן היא 'טובה' לו ולאשתו, ולכן מברך על כך 'הטוב והמטיב'[

עונה הגמרא: התם נמי דאיכא אשתו בהדיה דניחא לה בזכר.

]שאלה ב' על ביאור התשובה: אם כן מדוע על ירושת אביו מברך הטוב והמטיב ולא שהחינו[

תא שמע, מת אביו והוא יורשו, בתחלה אומר: 'ברוך דיין האמת', ולבסוף הוא אומר ברוך 
הטוב והמטיב ולבסוף הוא אומר הטוב והמטיב - על בשורות הירושה שנשארה לו ירושה 

מאביו, שכן בשרוהו מת אביו ויורשו, כלומר הניח נכסים:

]תשובה: מדובר שאחיו ירשו איתו, ולכן מברך 'הטוב והמטיב'[

עונה הגמרא: התם נמי דאיכא אחי דקא ירתי בהדיה.

]שאלה ג' על ביאור התשובה: אם כן מדוע מברך על יין טוב 'הטוב והמטיב'[

תא שמע, שינוי יין ]שתה יין בסעודה והביאו לו יין אחר טוב מן הראשון אין צריך 
לברך[ אינו צריך לברך בורא פרי הגפן. שינוי מקום, יצא מכאן והלך לבית אחר והביאו 
לו יין צריך לברך. ואמר רבי יוסף בר אבא אמר רבי יוחנן: אף על פי שאמרו שינוי יין, אינו 

צריך לברך. אבל אומר ברוך הטוב והמטיב.

]תשובה: מדובר ששותה יין גם עם אחרים, ולכן מברך 'הטוב והמטיב'[

עונה הגמרא: התם נמי דאיכא בני חבורה דשתו בהדיה.

· · ·
וקיימנו  'ברוך שהחיינו  ]אומר:  וכו'  וקנה כלים חדשים  בנה בית חדש  שנינו במשנה: 

והגיענו לזמן הזה'[.
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נוסח א': מחלוקת אם מברכים שהחיינו, 'כשקונה' כלים חדשים, וכבר יש כלים כאלו 'שקיבלם' 
במתנה או בירושה

]דעה א':[ אמר רב הונא: לא שנו אלא שאין לו כיוצא בהן, אבל יש לו כיוצא בהן, אינו 
צריך לברך.

הואיל  לברך,  צריך  מירושה,  כגון  בהן  כיוצא  לו  יש  אפילו  אמר  יוחנן  ורבי  ב':[  ]דעה 
ולענין קניה חדש הוא אצלו צריך לברך.
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ÔÈ‡ ÏÎ‰  È„ ‰˜Â ÊÁÂ ‰˜  ÈÎ„ ÏÏÎÓ
Â˘ ‡Ï ‡Â‰  Ó‡ „"‡Â ÍÏ ÍÈˆ
 ÊÁÂ ‰˜  Ï‡ ‰˜Â ÊÁÂ ‰˜ ‡Ï˘ ‡Ï‡

Ó‡ ÔÁÂÈ 'Â ÍÏ ÍÈˆ ÔÈ‡  ‰˜Â‡ÂÏÈÙ‡
˘È  ÈÎ„  ÏÏÎÓ ÍÏ  ÍÈˆ ‰˜Â  ÊÁÂ ‰˜
 ‰  ÈÈ˙ÈÓ ÍÏ ÍÈˆ ÏÎ‰ È„ ‰˜Â  ÂÏ

ÔÈ‡Â  ̆ „Á ˙È ÌÈ˘„Á ÌÈÏÎ ‰˜ Â ‡ˆÂÈÎ  ÂÏ
 ‡ˆÂÈÎ  ÂÏ ˘È  ÍÏ ÍÈˆ Ì‰ ‡ˆÂÈÎ ÂÏ ÔÈ‡Â
 ÓÂ‡ ‰„Â‰È '  Ó"   È„  ÍÏ ÍÈˆ ÔÈ‡ Ì‰
 ‡˘ÈÏÏ ‡ÓÏ˘ ÍÏ ÍÈˆ ÍÎ ÔÈÂ  ÍÎ ÔÈ
 ‰„Â‰È ÈÎ ÔÁÂÈ ÈÂ Ó" Î ‡Â‰  ‡Ó˜
ÈÎ ‡Â‰  ‡ÓÏ˘ ‡˙ ‡˘ÈÏÏ ‡Ï‡
‡ÏÂ  Ó"Î  ‡Ï Ô‡ÓÎ Ó‡„ ÔÁÂÈ È  ‡Ï‡  ‰„Â‰È
ÈÏ„ ÔÈ„‰  ‡Â‰ ÔÁÂÈ  È ÍÏ Ó‡  ‰„Â‰È ÈÎ
‡˜„  ‡‰Â ÍÏ ÍÈˆ ÈÓ  ‰˜Â ÊÁÂ  ‰˜  ‰„Â‰È
'ÈÙ‡„  Ó"„ ÂÁÎ  ÍÚÈ„Â‰Ï  ‰˜Â ÂÏ  ̆ È È‚ÏÙÈÓ
 ÊÁÂ ‰˜ ÔÎ˘ ÏÎÂ ÍÏ  ÍÈˆ  ÔÈ‡ ÂÏ ˘ÈÂ ‰˜
 ÊÁÂ ‰˜ Â‚ÏÙÈÏÂ ÍÏ ÍÈˆ ÔÈ‡„ ‰˜Â

‰„Â‰È '„  ÂÁÎ ÍÚÈ„Â‰Ï ÍÏ ÍÈˆ  ÔÈ‡„ ‰˜Â ‰ÈÏ ÛÈ„Ú ‡È˙‰„  ÁÎ

 ‡˜ÒÓ„ ‰È„È„Ï ‡È‰ ‡Ë„ ‚ ÏÚ Û‡ ‰ÈÚ‡ ‡˜„  Ï˜˘„  ÔÂ‚Î  ÈÓ„ ÈÎÈ‰ :'ÂÎ ‰Ú‰ ÏÚ ÍÓ
:‡È‰ ‰Ú ‡‰ÈÓ ‡˙˘‰ ‡Á˘Â ÔÂËÈ˘ ‡Ú‡‚ Û‡ ‰‡ÈˆÓ ÁÎ˘‡„ ÔÂ‚Î  ÈÓ„  ÈÎÈ‰ :'ÂÎ ‰ÂË‰ ÏÚÂ

:‡È‰ ‰ÂË ‡‰ÈÓ ‡˙˘‰ ‰ÈÈÓ ‰Ï  ÏÈ˜˘ ‡ÎÏÓ ‰ ÚÓ˘  È‡„ ‰È„È„Ï ‡È‰ ‰Ú„ ‚  ÏÚ„ ‰˙È‰
ÛÒÂÈ  È˙Ó ÈÓÁ È‰Ó ‡ÏÂ :‡Â˘ ˙ÏÙ˙  ÂÊ È‰ 'ÂÎ  „Ï˙˘ ÔÂˆ È‰È Ó‡Â ˙ÂÚÓ  Â˙˘‡1 Á‡Â

 ÌÈË˘ "È ‰Ó‡Â ‰ÓˆÚ ÔÈ„ ‰‡Ï ‰„˘ Á‡Ï   Ó‡ Á‡Â È‡Ó ‰È„ ‰Ó˘ ˙‡ ‡˜˙Â ˙ ‰„ÏÈ
È˙ÂÁ‡  ‡‰˙ ‡Ï  ÎÊ ‰Ê  Ì‡ ‰˘Ú È‰ ˙ÂÁÙ˘‰  ÔÓ ‰Ú‡Â  ÈÓÓ  Â‡ˆÈ ‰˘˘  ˜ÚÈÓ ˙‡ˆÏ  ÔÈ„È˙Ú

‰È„ ‰Ó˘ ˙‡ ‡˜˙Â '‡˘ ˙Ï ‰ÎÙ‰  „ÈÓ ˙ÂÁÙ˘‰ ˙Á‡Î ÏÁ ̇ ÈÚÈ‡Â ÌÈÒ ‰˘ÚÓ ÔÈÈÎÊÓ ÔÈ‡
 ‡Ï˘ ÌÈÓÁ Ì„‡ ˘˜È ÌÈÂ˘‡‰ ÌÈÓÈ ‰˘Ï˘ ‡È˙„Î ‰Â‰ ÌÂÈ ÌÈÚ‡ ÍÂ˙ ‰‡Ï„ ‰˘ÚÓ ‡ÓÈ‡

‰˘Ï˘Ó ÁÈÒÈ ÌÈÓÁ ˘˜È ÌÈ˘„Á ‰˘Ï˘ „ÚÂ ÌÂÈ ÌÈÚ‡Ó ÎÊ ‡‰È˘ ÌÈÓÁ ˘˜È ÌÈÚ‡ „ÚÂ
È ‰˘˘ „ÚÂ ÌÈ˘„Á ‰˘Ï˘Ó Ï„Ò ‡‰È ‡Ï˘˘˜È ‰Ú˘˙ „ÚÂ ‰˘˘Ó ÏÙ ‡‰È ‡Ï˘ ÌÈÓÁ ˘˜

 ÈÓ‡ „ ‰È  ̃ ÁˆÈ " ‡‰Â  ÈÓÁ  È‰Ó ÈÓÂ ÌÂÏ˘ ‡ˆÈ˘  ÌÈÓÁ ‰˜ ˙„ÏÂÈ ‰ÏÁ˙ ÚÈÊÓ  ̆ È‡
Ó‡˘  ÎÊ ˙„ÏÂÈ ‰ÏÁ˙ ˙ÚÊÓ ‰˘‡2ÂÚÈÊ‰˘ ÔÂ‚Î  ÔÈ˜ÒÚ È‡Ó ‡Î‰ ÎÊ ‰„ÏÈÂ  ÚÈÊ˙  ÈÎ ‰˘‡

 ÈÚ ‰ÁÂˆ ÏÂ˜ ÚÓ˘Â Í„ ‡ ‰È‰˘ Ô˜Ê‰ ÏÏ‰  ‰˘ÚÓ "˙ :Í„ ‡  ‰È‰ :˙Á‡ ˙ Ì‰È˘
ÓÂ‡ Â˙Î‰ ÂÈÏÚÂ  È˙È  ÍÂ˙ ‰Ê  ÔÈ‡˘ È‡ ÁËÂÓ Ó‡3 ÁÂË  ÂÏ ÔÂÎ ‡ÈÈ ‡Ï ‰Ú ‰ÚÂÓ˘Ó

‡  Ó‡ '‰‡˜ È‡‰Ï ˙˘„„ ÈÎÈ‰ ÏÎ ‰È˘ÈÓ ˘È„Ó  ‰È˘ÈÏ ‰ÈÙÈÒÓ ˘È„Ó ‰ÈÙÈÒÏ  ‰È˘ÈÓ
ÔÂÎ ˘È„Ó ‰È˘ÈÏ ‰ÈÙÈÒÓ '‰ ÁÂË  ÂÏ  ÔÂÎ ÌÚË  ‰Ó  ‡ÈÈ ‡Ï ‰Ú ‰ÚÂÓ˘Ó ˘È„Ó ‰ÈÙÈÒÏ
È Ï‡ÚÓ˘È È„ ‰È˙ ÏÈÊ‡ ‡˜ ‰Â‰„ ‡„ÈÓÏ˙ ‡Â‰‰ ‡ÈÈ ‡Ï ‰Ú ‰ÚÂÓ˘Ó '‰ ÁÂË  ÂÏ

È˙Î„ ˙‡ ‰‡ËÁ ‰ÈÏ Ó‡ „ÈÁÙÓ ‡˜„ ‰ÈÈÊÁ  ÔÂÈˆ„ ‡˜Â˘ ÈÒÂÈ4 ‰ÈÏ Ó‡ ÌÈ‡ËÁ  ÔÂÈˆ Â„ÁÙ
È˙Î‰Â5 ÏÈ˜˘ ‰Â‰  Ô˙  ‰„Â‰È È˙Î ‰Â˙ È„ ‡Â‰‰ ‰ÈÏ Ó‡ „ÈÓ˙ „ÁÙÓ Ì„‡ È˘‡

È˙Î„ ‰È˘Ù‡ ÈÈÂ˙‡Ï ‡‚ ‡Â‰‰  ÈÚ ÌÈÂÒÈ ‰ÈÏ Ó‡ Á˙‡ ‡ÂÓ‰  „ ‰È˙ ÏÈÊ‡Â6 „ÁÙ ÈÎ
:È˙Î ‰Â˙ È„ ‡Â‰‰ „ÈÓ˙ „ÁÙÓ  Ì„‡ È˘‡ È˙Î ‡‰Â  ÈÏ ‡È  È˙Â‚È  ˘‡Â ÈÈ˙‡ÈÂ È˙„ÁÙ ÒÎ‰

Ô Â˙ : ÍÎÏ‰ ÓÂ‡ ÒÎ ÌÂÏ˘Ï ‰Ê ÍÎÏ ÈÒÈÎ˙˘  È‰Ï‡ '‰ ÍÈÙÏÓ ÔÂˆ  È‰È ÓÂ‡  Â‰Ó Â˙ÒÈÎ
È‰Ï‡ '‰ ÍÈÙÏÓ ÔÂˆ È‰È ÓÂ‡ ˙‡ˆÏ ˘˜ ÌÂÏ˘Ï ‰Ê ÍÎÏ  È˙ÒÎ‰˘  È‰Ï‡ '‰ ÍÈÙÏ È‡ ‰„ÂÓ
 ‰Ê ÍÎÓ È˙‡ˆÂ‰˘ È‰Ï‡ '‰ ÍÈÙÏ  È‡  ‰„ÂÓ ÓÂ‡ ‡ˆÈ ÌÂÏ˘Ï ‰Ê  ÍÎÓ È‡ÈˆÂ˙˘ È˙Â‡ È‰Ï‡Â
 ÛÎÓ  ÈÏÈˆ˙Â ÌÂÏ˘Ï È„ÈÚˆ˙Â ÌÂÏ˘Ï  ÈÎÓÒ˙Â ÌÂÏ˘Ï  ÈÎÈÏÂ˙ ÍÎ  ÌÂÏ˘Ï È˙‡ˆÂ‰˘ Ì˘ÎÂ ÌÂÏ˘Ï
ÔÈ‚Â‰Â ÔÈ„˘ ÍÎ Ï‡ Â ÔÈ‚Â‰Â ÔÈ„  ÔÈ‡˘ ÍÎ ‡Ï‡ ˘" Ï  ‡˙Ó   Ó‡ Í„  Â‡Â ÈÂ‡  ÏÎ
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È‡Ó ' ,Ô‰ ‡ˆÂÈÎ ÂÏ
'Â ÍÏ ÍÈˆ ÔÈ‡ Ò
˘È˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ Ò ‰„Â‰È
,ÍÏ ÍÈˆ Ô‰ ‡ˆÂÈÎ ÂÏ
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‡Â„Î˙‰  ÓÂ‡ ‡ÒÎ‰ ˙ÈÏ ÒÎ‰
 „ÂÎ  Â˙ ÔÂÈÏÚ  È˙˘Ó ÌÈ˘Â„˜ ÌÈ„ÂÎÓ
 ÒÎ‡˘ „Ú ÈÓÓ ÂÙ‰ Ï‡˘È È‰Ï‡Ï
 ‡Ï ÈÈ‡ Ó‡ ÌÎÈÏ‡ ‡‡Â ÈÂˆ ‰˘Ú‡Â
 ‡Ï‡  ÈÏÊ‡Â ‰ÈÏ È˜˘ ‡ÓÏ„ ÈÎ‰  ̆ È‡ ‡ÓÈÏ

‡ÓÈÏÈÂÎÓÒ ÈÂÊÚ  ÈÂÊÚ ÈÂÓ˘  ÈÂÓ˘
 ÒÎ‡˘ „Ú ÈÏ  ÂÈ˙Ó‰  ÈÏ ÂÈ˙Ó‰ ÈÂÎÓÒ

Ì„‡  È Ï˘ ÔÎ„ ÔÎ˘ ‡ˆ‡Â‚ ÓÂ‡  ̃ ÈÙ  ÈÎ
Â ‡Â ‰ÓÎÁ Ì„‡‰ ˙‡  ˆÈ ˘‡ ÍÂ

ÌÈÏÏÁ ÌÈ˜ ÌÈ˜ÈÙÏ ÚÂ„ÈÂ ÈÂÏ‚ ÌÈÏÏÁ
 Ì‡ Â‡ Ì‰Ó „Á‡ Á˙ÙÈ Ì‡˘ Í„ÂÎ ‡ÒÎ

 ÍÈÙÏ „ÂÓÚÏ ˘Ù‡  È‡ Ì‰Ó „Á‡ Ì˙ÒÈ[‡]

 Ï‡ÂÓ˘ Ó‡  ÌÈÏÂÁ ‡ÙÂ  Ó‡  ÌÈ˙Á  È‡Ó
Â‰ÈÂ˘ ‡˜ ‡Ï‡  ÈÈˆ˜ ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎÏ ‡‡

 ̇ Â˘ÚÏ ‡ÈÏÙÓ  Ó‡ ˙˘˘   ˘ ÏÎ ‡ÙÂ
 ÍÎÏ‰ ‡ÙÙ  "‡„ ‡ÙÂ Â‰ÈÈÂ˙Ï Â‰ÈÓ

˙Â˘ÚÏ ‡ÈÏÙÓÂ ˘ ÏÎ‰ ÏÚ Ô˘ÈÏ ÒÎ‰
 Ì‡ ‰È‰Â „Ú  Ï‡˘È ÚÓ˘Ó ÓÂ‡  Â˙ËÓ
 ÏÚ ‰È˘  ÈÏÁ ÏÈÙÓ‰ ÍÂ ÓÂ‡Â ÚÂÓ˘
 ̇  ÔÂ˘È‡Ï È‡ÓÂ ÈÙÚÙÚ ÏÚ ‰ÓÂ˙Â ÈÈÚ
ÈÈÎ˘˙˘ È‰Ï‡ '‰ ÍÈÙÏÓ ÔÂˆ È‰È ÔÈÚ

È˜ÏÁ  Ô˙Â ÌÂÏ˘Ï[] ‰ÈÚ  È„ÈÏ ÈÏÈ‚˙ Ï‡Â ‰ÂˆÓ  È„ÈÏ ÈÏÈ‚˙Â Í˙Â˙
ÔÂÈÊ È„ÈÏ ‡ÏÂ  ÔÂÈÒ  È„ÈÏ ‡ÏÂ ÔÂÚ  È„ÈÏ ‡ÏÂ ‡ËÁ  È„ÈÏ  È‡È˙ Ï‡Â
 ÌÈ‡ÏÁÓÂ Ú Ú‚ÙÓ  ÈÏÈˆ˙Â Ú‰  ˆÈ È ËÂÏ˘È Ï‡Â ÂË ˆÈ  È ËÂÏ˘ÈÂ
 ‰ÓÏ˘  È˙ËÓ ‡‰˙Â ÌÈÚ ÌÈÂ‰‰Â ÌÈÚ ˙ÂÓÂÏÁ  ÈÂÏ‰È Ï‡Â ÌÈÚ
ÂÏÂÎ ÌÏÂÚÏ È‡Ó‰ '‰ ‰˙‡ ÍÂ ˙ÂÓ‰  Ô˘È‡ ÔÙ  ÈÈÚ  ‡‰Â  ÍÈÙÏ

Â„ÂÎÂÈ ‰˙ˆÈ  ‰˙‡ ‰Â‰Ë  È ˙˙˘ ‰Ó˘  È‰Ï‡  ÓÂ‡ Ú˙Ó  ÈÎ
 ‰ÈÊÁ‰ÏÂ ÈÓÓ ‰ÏËÈÏ „È˙Ú ‰˙‡Â È˜ ‰Ó˘Ó ‰˙‡Â È ‰˙ÁÙ ‰˙‡
È‰Ï‡ '‰ ÍÈÙÏ  È‡ ‰„ÂÓ È˜ ‰Ó˘‰˘ ÔÓÊ  ÏÎ ‡Ï „È˙ÚÏ È
'‰  ‰˙‡ ÍÂ ˙ÂÓ˘‰ ÏÎ ÔÂ„‡ ÌÈÓÏÂÚ‰ ÏÎ ÔÂ  È˙Â‡  È‰Ï‡Â

ÌÈ˙Ó ÌÈ‚ÙÏ ˙ÂÓ˘ ÈÊÁÓ‰Ê ˘‡ ÍÂ ‡ÓÈÏ  ‡ÏÂ‚˙ ÏÂ˜ ÚÓ˘ ÈÎ
 ÍÂ ‡ÓÈÏ ‰ÈÈÚ Á˙Ù  ÈÎ ‰ÏÈÏ  ÔÈÂ ÌÂÈ ÔÈ ÔÈÁ‰Ï ‰È  ÈÂÎ˘Ï Ô˙

 ÈÎ ÌÈÂÚ Á˜ÂÙ ‡ÓÈÏ ˘ÈÏ ÈÎ ÌÈÂÒ‡ È˙Ó ÍÂ ‡ÓÈÏ  È˙ÈÂ ıÈ˙
 ‡Ú‡Ï ˙ÈÁ ÈÎ ÌÈÙÂÙÎ Û˜ÂÊ ÍÂ ‡ÓÈÏ ÛÈ˜Ê ÈÎ ÌÈÓÂÚ ˘ÈÏÓ ÍÂ
ÈÎ ‚ È„ÚˆÓ  ÔÈÎÓ‰ ÍÂ ‡ÓÈÏ  È‚ÒÓ ÈÎ ÌÈÓ‰ ÏÚ ı‡‰ Ú˜Â  ÍÂ ‡ÓÈÏ
 ÍÂ ‡ÓÈÏ ‰ÈÈÈÓ‰ Ò‡  ÈÎ ÈÎˆ ÏÎ ÈÏ ‰˘Ú˘ ÍÂ ‡ÓÈÏ ‰È‡ÒÓ ÌÈÈÒ
 Ï‡˘È ËÂÚ ÍÂ ‡ÓÈÏ ‰È˘È ÏÚ ‡„ÂÒ ÒÈÙ ÈÎ ‰Â‚ Ï‡˘È ÊÂ‡

‰‡Ù˙ÁÂÂˆÂ ÂÈ˙ÂˆÓ Â˘„˜ ˘‡ ÍÂ ‡ÓÈÏ  ̇ ÈˆÈˆ ÛËÚÓ ÈÎ
˙ÈˆÈˆ ÛËÚ˙‰ÏËÁÓ ÈÎÂ˘„˜  ˘‡ ÍÂ ‡ÓÈÏ ‰ÈÚ„‡ ÔÈÏÈÙ˙

ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ‰Ï  ÂÂˆÂ ÂÈ˙ÂˆÓÈÂÂˆÂ  ÂÈ˙ÂˆÓ  Â˘„˜ ˘‡ ÍÂ ‡ÓÈÏ ‰È˘È‡
ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂˆÓ  ÏÚÎÈ„È  È˘Ó ÈÎ ÏÚ  ÂÂˆÂ ÂÈ˙ÂˆÓ Â˘„˜  ˘‡  ÍÂ ‡ÓÈÏ ‰

 ‰ÓÂ˙Â ÈÈÚÓ ‰È˘  ÈÏÁ ÈÚÓ‰ ÍÂ ‡ÓÈÏ ‰ÈÙ‡ È˘Ó  ÈÎ ÌÈ„È ˙ÏÈË
 ‡ËÁ  È„ÈÏ ‡Ï È‡È˙ Ï‡Â ÍÈ˙ÂˆÓ  È˜„Â Í˙Â˙ ÈÏÈ‚˙˘ È‰Ï‡ '‰ ÍÈÙÏÓ  ÔÂˆ  È‰ÈÂ ÈÙÚÙÚÓ
 ÁÓÂ  Ú Ì„‡Ó È˜ÁÂ ÍÏ „Ú˙˘‰Ï  ÈˆÈ ˙‡ ÛÂÎÂ  ÔÂÈÊ È„ÈÏ ‡ÏÂ ÔÂÈÒ È„ÈÏ ‡ÏÂ ÔÂÚ È„ÈÏ ‡ÏÂ
ÈÈÚÂ ÍÈÈÚ  ÌÈÓÁÏÂ „ÒÁÏÂ  ÔÁÏ ÌÂÈ ÏÎÂ ÌÂÈ‰ È˙Â ÍÓÏÂÚ ÂË ÁÂ  ÂË ˆÈ  È˜„Â  Ú
 ÍÏ Ì„‡ ÈÈÁ :Ï‡˘È  ÂÓÚÏ ÌÈÂË ÌÈ„ÒÁ ÏÓÂ‚ '‰ ‰˙‡  ÍÂ ÌÈÂË ÌÈ„ÒÁ  ÈÏÓ‚˙Â È‡Â  ÏÎ
 ÂË‰ ‰ÂË‰ ÏÚ  ÍÓ˘ Ì˘Î ‡ÓÈÏÈ‡ ‰ÂË‰ ÏÚ  ÍÓ˘ Ì˘Î ‰Ú‰  ÏÚ ÍÏ ÈÈÁ È‡Ó :'ÂÎ
 ÏÚ  ÈËÓ‰Â ÂË‰ ÓÂ‡ ˙ÂÂË ˙ÂÂ˘  ÏÚ Ô˙‰Â  ÈËÓ‰Â ÂË‰ ‰Ú‰ ÏÚ ÍÓ ÍÎ ÈËÓ‰Â

‰Îˆ ‡Ï ‡ Ó‡ ˙Ó‡‰  ÔÈÈ„  ÍÂ ÓÂ‡ ˙ÂÚ ˙ÂÂ˘Ï ‡Á‡ ' Ó‡ ‰ÁÓ˘  Â‰ÈÏÂ˜Ï  ‡Ï‡
‡˜  È‡Ó  ÈÂÏ '  ÌÂ˘Ó1 ‰È˘‡ ËÙ˘Ó Ì‡Â ‰È˘‡ „ÒÁ Ì‡ ‰ÓÊ‡ '‰ ÍÏ ‰È˘‡ ËÙ˘ÓÂ „ÒÁ

‡Î‰Ó Ó‡  ÈÓÁ  Ï‡ÂÓ˘ È2 ‰„Ó ÂÊ „ ÏÏ‰‡ '‰ „ ÏÏ‰‡ ÌÈ‰Ï‡ „ ÏÏ‰‡ '‰
‡Î‰Ó  Ó‡ ÌÂÁ˙ È ˙ÂÚÂÙ ˙„Ó ÂÊ „ ÏÏ‰‡ ÌÈ‰Ï‡ ‰ÂË3 Ì˘Â ‡˘‡ ˙ÂÚÂ˘È ÒÂÎ

‡Î‰Ó ÈÓ‡  ÔÂ ‡˜‡ '‰ Ì˘Â ‡ˆÓ‡ ÔÂ‚ÈÂ ‰ˆ ‡˜‡ ' ‰4  Ó‡ ÍÂÓ '‰ Ì˘ È‰È Á˜Ï '‰Â Ô˙ '‰
‡È˜Ú '„ ‰ÈÓ˘Ó ‡˙  ÔÎÂ È‡Ó È ÌÂ˘Ó   Ó‡ ‡Â‰Ó „ÈÚ„ ÏÎ ÓÂÏ  ÏÈ‚ Ì„‡ ‡‰È ÌÏÂÚÏ

È‰È ‡Ï ‡ÊÈÙ˘Â‡ ‡Ú ‡˙Ó ‡È‰‰Ï ‡ËÓ ‡ÁÂ‡ ÏÈÊ‡˜ ‰Â‰„ ‡È˜Ú È„ ‡‰ ÈÎ „ÈÚ ËÏ ‡ÓÁ
 „ ÏÎ Ó‡ ‰ÈÏ‡ÓÁ „ÈÚ ‡˜ÈÊ ‡˙‡ ‡‚˘Â ‡ÓÁÂ ‡ÏÂ‚˙ ‰È„‰ ‰Â‰Â ‡„ ˙Â ÏÊ‡  ËÏ

 ‡ÓÁ „ÈÚ„ ÏÎ Ó‡ ‡ÓÁÏ ‰ÈÏÎ‡ ‰È‡ ‡˙‡ ‡ÏÂ‚˙Ï ‰ÈÏÎ‡ ‡Â˘ ‡˙‡ ‡‚˘Ï ‰ÈÈÎ
 ‡Â‰ ÍÂ ˘Â„˜‰ ‰˘ÂÚ˘ ‰Ó ÏÎ  ÂÎÏ ÈÓ‡  Â‡Ï Â‰Ï Ó‡  ‡˙ÓÏ ‰ÈÈ˘ ‡ÒÈÈ‚ ‡˙‡ ‡ÈÏÈÏ ‰È ËÏ

 ÏÎ‰

 Ò"˘‰  ̇ ÂÒÓ

(  
   

(   
  ( 

( 
(  

 ( 
(  

     
    

( 

 ËÙ˘Ó  ÔÈÚ
 ‰ÂˆÓ 

‡Ò ‡  
   
     

 
Ò„ ‚  

   
 

‚Ò‰    
   

   
„ÒÊ Â     

   
    

‰ÒÁ   
    

    
ÂÒË  

    
    

 
ÊÒÈ   

   


ÁÒÎ   
    
     

   
ËÒÏ   

    
    


ÚÓ   

 


 ÌÏ˘‰ Â‡ ‰Â˙

.1  
   

‡ ‡˜ ÌÈÏ‰˙ 
.2   

 ‡È Â ÌÈÏ‰˙ 
.3  

  
‚È ÊË˜ ÌÈÏ‰˙
   
   
   

   
„‚ ÊË˜ ÌÈÏ‰˙

.4  
   
     

  ‡Î ‡ ÂÈ‡ 
 ‡"‚‰  ̇ Â‰‚‰

[‡]'Ó‚  
  []Ì˘

     
  

È"˘ ÛÒÂÓ
.‡‡ Â‰ÈÂ˘ ‡˜

    
מז.) ˙.ÔÈÏÈÙ(לעיל ÁÈ‰Ï

   
לו.) ˙ÂˆÓ(מנחות ÏÚ

.ÔÈÏÈÙ˙  
(שם)̇

ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ
‡˙‰א. ÏÂ„‚ ÈÎ ÈÂ‰

Â˜˙ ÍÎÏ ,˙Â‡ÏÙ ‰˘ÂÚÂ
.˙Â˘ÚÏ ‡ÈÏÙÓÂ ÂÊ ‰Î

 .בÍ‰ ÏÎ
ÂÓÎ ,Â˙‡‰Ï Ì‰˘ ˙ÂÎ
ËÂÚÂ ÌÈÓÂÚ ˘ÈÏÓ
ÏÎ ÈÏ ‰˘Ú˘Â Ï‡˘È
ÔÂ‚Î ‰‰ ÂÈ‡ Ì‡ ,ÈÎˆ
ÌÂÚ Â˙ËÓ ÏÚ Î˘ Ì‡

.Ì˙Â‡ ÍÓ ÂÈ‡
.ג.˙"Î Â˙Î




Ï‡Á ÂÈ

ÍÂ ÓÂ‡ Ô˘ÈÏ ÒÎ‰
Ì„‡ ÏÚ ‰˘ ÈÏÁ ÏÈÙÓ‰
È‰È ,ÔÈÚ ˙ ÔÂ˘È‡Ï È‡ÓÂ
È‰Ï‡ È"È ÍÈÙÏÓ ÔÂˆ
ÌÂÏ˘Ï ÈÈÎ˘˙˘
Ï‡Â ÌÂÏ˘Ï ÈÈ„ÈÓÚ˙Â
‰ÈÚ Â‰È‰ È„ÈÏ ÈÈ‡È˙
˙ÂÓÂÏÁ ÈÂÏ‰È Ï‡Â ,ÔÂÚÂ
‰ÓÈÏ˘ È˙ËÓ ‡‰˙Â ÌÈÚ
[ÍÂ] È‰Ï‡ È"È ÍÈÙÏ
.ÌÏÂÚÏ È‡Ó‰ È"È [‰˙]‡
È‰ÂÏ‡ ÓÂ‡ Ú˙Ó ÈÎ
‰˙‡ ,È ‰˙˙˘ ‰Ó˘‰
‰˙‡Â ‰˙ÏË ‰˙‡Â ‰˙˙
È˙˙Â .'ÏÂÎ ÈÏ ‰˙ÊÁ‰
ÌÈÓÁÏÂ „ÒÁÏÂ ÔÁÏ
' ,È‡Â ÏÎ ÈÈÚÂ ÍÈÈÚ
.ÌÈÂË ÌÈ„ÒÁ ÏÓÂ‚ È"È '‡

‡˙˘‰Â]Â‰ÈÓ‡ ‡Ï„
Ô Â˙‡ ,„ÒÎ Ô
˙ÂÎ ‰‡Ó Â˜˙Â È‡˙
ÏÚ Â‰ÈÓÈÓÏ Â˜˙Â

.[„Ò‰ÏÚ ÍÏ ÈÈÁ
ÏÚ ÍÓ˘ Ì˘Î ‰Ú‰
Ó‡˘ 'ÏÂÎ ‰ÂË‰
ÏÎ ÍÈ‰Ï‡ È"È ˙‡ ˙‰‡Â

.ÍÏÈÈÁ ‰ ‰Ó˜Â‡
È˙Î„Î ‰ÁÓ˘ ‰Ï˜Ï
È˙ÎÂ ,‰È˘‡ ËÙ˘ÓÂ „ÒÁ
Ì˘Â ‡˘‡ ˙ÂÚÂ˘È ÒÂÎ ÈÓ

.‡˜‡ È"È‡Â‚ ‡˙‡ 'ÈÙ
„„Â˘Â ‡ ‡Â‚Â ‰ÏÈÏ

.ÈÚ‰ „„Â˘Â ‰ÏÈÏ‡‰È
‰Ó ÏÎ ÓÂÏ Ì„‡ ÏÈ‚
.ËÏ ‡ÈÓ˘ ÔÓ ÔÈ„Ú„



33 | גמרא ופירושה / חיאידתוב. 

ברכות דף ס יום שלישי ז' אדר תש"פ 

]מנוסח המחלוקת מדוייק, שאם אדם קונה כלים כשכבר קנה כאלו כלים בעבר, אינו מברך שהחיינו[

במתנה  כלים שקיבלם  לו  שיש  במי  האמוראים,  במחלוקת  א'  נוסח  הביאה  הגמרא 
או בירושה, אם מברך שהחיינו כאשר קונה כלים כאלו, מחמת השמחה שיש לו בכך 
שהוא 'קונה' את הכלים. מדייקת מכך הגמרא: מכלל ]מתוך הדברים מבואר[ דכי קנה 
'קנה' כלים כאלו, וכעת  'מירושה' אלא שכבר  וחזר וקנה ]שאם יש לו כלים כאלו לא 

חוזר וקונה שוב כאלו כלים, דברי הכל אין צריך לברך.

נוסח ב' במחלוקת האמוראים: אם מברכין שהחיינו, על קניית כלים, כשיש לו כבר כאלו כלים מקניה

]דעה א':[ ואיכא דאמרי, אמר רב הונא: לא שנו, אלא שלא קנה וחזר וקנה, אבל קנה וחזר 
וקנה, אין צריך לברך, כל סוג כלי שקנה אותו כבר בעבר, אם חוזר וקונה אותו כלים, 

אינו מברך עליו, שאין לו בזה חידוש שכבר יש לו כלים כאלו ע"י קניין. 

]דעה ב':[ ורבי יוחנן אמר: אפילו קנה וחזר וקנה, צריך לברך.

]מנוסח המחלוקת מדוייק, שאם אדם קונה כלים כשיש לו כבר כאלו מירושה או מתנה, מברך 
שהחיינו[

מדייקת מכך הגמרא: מכלל ]מתוך הדברים מבואר[ דכי יש לו וקנה ]שאם יש לו כבר 
כאלו כלים מירושה או מתנה, וכעת קנה כלים כאלו[, דברי הכל צריך לברך.

קושיא על נוסח ב': בברייתא מבואר שלכולי עלמא בקנה וחזר וקנה אין מברך ]וקשה על רבי יוחנן[

מיתיבי, בנה בית חדש, ואין לו כיוצא בו. קנה כלים חדשים, ואין לו כיוצא בהם. צריך לברך.

יש לו כיוצא בהם, אין צריך לברך. דברי רבי מאיר.

רבי יהודה אומר: בין כך ובין כך ]בין שיש לו כיוצא בהם, בין שאין לו[, צריך לברך, 
הואיל ולא קנה הראשונים, ועכשיו קנה, צריך לברך.

בהם  כיוצא  לו  שיש  כלים  בקנה  ]שנחלקו  קמא  ללישנא  בשלמא  השאלה:[  ]ביאור 
סבר  הוא  בזה,  כיוצא  לו  שיש  כלים  על  מברכים  שאין  שאמר  הונא  רב  ממתנה[, 
סבר  הוא  בהם,  כיוצא  לו  שיש  כלים  על  שמברכים  שאמר  יוחנן  ורבי  מאיר.  כרבי 

יהודה. כרבי 

אלא ללישנא בתרא ]שנחלקו בקנה וחזר וקנה[, בשלמא רב הונא שאומר שבקנה וחזר 
ולא  מברך,  וקנה  מירושה  לו  ביש  יהודה שרק  כרבי  סובר  הוא  לברך,  צריך  אין  וקנה 
בקנה וחזר וקנה. אלא רבי יוחנן שאומר שבקנה וחזר וקנה צריך לברך, דאמר כמאן, לא 
כרבי מאיר ולא כרבי יהודה, שאפילו לרבי יהודה אין צריך לברך אלא ביש לו מירושה 

וקנה, ולא בקנה וחזר וקנה.
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תשובה: רבי יוחנן מבאר שלרבי יהודה גם בקנה וחזר וקנה, מברך
אמר לך רבי יוחנן: הוא הדין דלרבי יהודה קנה וחזר וקנה, נמי צריך לברך, ואם כך רבי 

יוחנן סובר כרבי יהודה. 

והא דקא מיפלגי ]והטעם שרבי מאיר ורבי יהודה חולקים[ ביש לו ממתנה או ירושה, 
וחזר  וכל שכן קנה  לו, אין צריך לברך.  ויש  וקנה, להודיעך כחו דרבי מאיר דאפילו קנה 
וקנה, דאין צריך לברך. ורבי יהודה שאומר שביש לו מירושה וקנה צריך לברך, סובר 

שגם בקנה וחזר וקנה צריך לברך.

שואלת הגמרא: וליפלגו בקנה וחזר וקנה דאין צריך לברך לפי רב מאיר, להודיעך כחו 
דרבי יהודה, שגם באופן כזה צריך לברך.

עונה הגמרא: כח דהתירא עדיף ליה, עדיף לתנא להשמיענו כוחו של רבי מאיר המיקל, 
וסובר שאפילו בקנה ויש לו, אין צריך לברך. 

· · ·
באיזה אופן יש רעה ]שמברך עליה דיין האמת[ אף שבהמשך היא טובה

שנינו במשנה: מברך על הרעה כו' מעין על הטובה. ]כלומר, מברך על דבר שכעת הוא 
רע 'ברוך דיין האמת', אף שיש בדבר זה מענין הטוב, שיתכן שבהמשך יצא מכך טוב[.

מבררת הגמרא: היכי דמי ]באיזה אופן, דבר הוא כעת רע, ובהמשך הוא טוב[? 

מבארת הגמרא: כגון דשקל בדקא בארעיה ]שבא שטף מים בשדהו[, אף על גב דטבא 
היא לדידיה ]אף על גב שדבר זה טוב לו, שיש לו מזה תועלת בהמשך[, דמסקא ארעא 
שירטון ]שעולה מהים חול רפש וטיט[ ושבחא ]והרי זה מזבל את השדה ומשביח את 
הקרקע, ולשנה הבאה יהיה לו יבול טוב יותר[, מכל מקום מברך 'דיין האמת', כיון שהשתא 
מיהא רעה היא ]כעת דבר זה רע לו, שהמים שהציפו את שדהו מחבלים ומקלקלים את 

התבואה של שנה זו, ולכן מברך 'ברוך דיין האמת'[, היות וכעת היא רעה ולא טובה.

באיזה אופן יש טובה ]שמברך עליה שהחיינו[ אף שבהמשך היא רעה
שנינו במשנה: ועל הטובה כו' מעין על הרעה  ]כלומר, מברך על דבר שכעת הוא טוב 

'ברוך הטוב והמטיב', אף שיש בדבר זה מענין הרע, שיתכן שבהמשך יצא מכך רע[.

היכי דמי ]באיזה אופן, דבר הוא כעת טוב, ובהמשך הוא רע[? 

מבארת הגמרא: כגון דאשכח ]שמצא[ מציאה, אף על גב דרעה היא לדידיה ]אף שדבר 
זה רע לו, שיתכן שיהיה לו 'רע' בהמשך[, דאי שמע בה מלכא ]שאם המלך ישמע שמצא 
מציאה[ שקיל לה מיניה ]המלך יקח ממנו את המציאה[, מכל מקום מברך 'הטוב והמטיב' 
כיון שהשתא מיהא טובה היא ]כעת דבר זה טוב לו, שמצא מציאה, ולכן מברך 'הטוב 

והמטיב'[. 

· · ·
שנינו במשנה: היתה אשתו מעוברת, ואמר יהי רצון שתלד כו', ואומר: 'יהי רצון שתלד 

אשתי זכר', הרי זו תפלת שוא, שהרי היא כבר מעוברת בזכר או בנקיבה.
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שאלה: והרי מצאנו שתפילה מועילה אפילו לאחר שנתעברה לשנות זכר לנקיבה

שואלת הגמרא: ולא מהני רחמי ]וכי תפילה על עניין זה לא עוזרת[? מתיב רב יוסף, 
והרי כתוב בפסוק על לאה 'ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה', והקשו בביאור הפסוק 

מאי 'ואחר'? אחרי מה מדובר.

וכדי לבאר את הפסוק, אמר רב: מה שנאמר 'ואחר' היינו לאחר שדנה לאה דין בעצמה 
ואמרה: שנים עשר שבטים עתידין לצאת מיעקב. ששה ]כבר[ יצאו ממני, וארבע כבר יצאו 

מן השפחות, לכל שפחה שני בנים שבטים, הרי עשרה שבטים.

אם זה שאני כעת מעוברת ממנו זכר, נמצא שישאר לרחל רק זכר אחד שיוולד לה, 
לא תהא אחותי רחל כאחת השפחות ]שיש לכל אחד מהם שני שבטים[, 

להשתנות  יכול  מוכח שעובר  הרי  דינה',  'ותקרא את שמה  לבת, שנאמר  נהפכה  מיד 
מזכר לנקבה.

תשובה א: שם היה זה מעשה ניסים

עונה הגמרא: אין מזכירין מעשה נסים.

תשובה ב: שם היה זה בתוך מ' יום

ואיבעית אימא, מעשה דלאה בתוך ארבעים יום הוה, שאז הולד עדיין אינו זכר או נקבה, 
ואפשר להתפלל על כך כמבואר בברייתא להלן.

]ברייתא על סדר התפילה על מעוברת, ובו מבואר שבתוך מ' יום עדיין לא נקבע אם הולד זכר 
או נקבה:[

כדתניא: שלשה ימים הראשונים, יבקש אדם רחמים שלא יסריח הזרע, אלא יקלוט ויהיה 
ולד, ולאחר שלשה ימים אם לא קלט כבר הסריח, ואין תפלה מועלת.

משלשה ועד ארבעים, יבקש רחמים שיהא זכר ]הרי מוכח שבתוך ארבעים יום אפשר 
להתפלל על הולד שיהיה זכר, שבארבעים יום הראשונים הולד עדיין אינו זכר או נקבה, 

ואין זה בכלל 'הצועק לשעבר'[.

מארבעים יום ועד שלשה חדשים, יבקש רחמים שלא יהא סנדל ]שלא תתעבר אשתו 
ולד אחר, ויהיה פוחת צורתו של ראשון, ודומה לדג של ים ששמו סנדל[.

משלשה חדשים ועד ששה חדשים, יבקש רחמים שלא יהא נפל.

מששה חדשים ועד תשעה חדשים, יבקש רחמים שיצא בשלום.

שאלה על התשובה: וכי בתוך מ' יום מועיל תפילה על כך והרי זה תלוי במי מזריע תחילה

שואלת הגמרא: ומי מהני רחמי ]וכי בתוך הארבעים יום הראשונים מועילה תפילה 
יולדת  והאמר רב יצחק בריה דרב אמי: איש מזריע תחלה,  יהיה זכר או נקבה[,  שהולד 
נקבה. אשה מזרעת תחלה, יולדת זכר. שנאמר 'אשה כי תזריע וילדה זכר', הרי שהולד הוא 

כבר או זכר או נקיבה, והרי זה 'צועק לשעבר'.
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תשובה: יש אופנים שזה עדיין לא נקבע ותפילה מועלת

הכא במאי עסקינן, כגון שהזריעו שניהם בבת אחת, ובאופן כזה הוולד  עונה הגמרא: 
עדיין אינו זכר או נקיבה, ותפילה מועלת על כך.

· · ·
שנינו במשנה: היה בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר, ואומר: 'יהי רצון שלא תהא בתוך 

ביתי', הרי זו תפלת שוא, ]שהצוחה כבר היתה או בביתו או שלא בביתו[.

מי ש'נכון ליבו' יש לו 'בטחון' שהצווחה אינה בביתו ]מעשה בהלל הזקן[

תנו רבנן, מעשה בהלל הזקן שהיה בא בדרך, ושמע קול צוחה בעיר, אמר: מובטח אני 
שאין זה בתוך ביתי, ועליו הכתוב אומר 'משמועה רעה לא יירא, נכון לבו בטוח בה''.

]דרשת הפסוק 'נכון ליבו':[ אמר רבא: כל היכי דדרשת להאי קרא ]בכל אופן שתדרוש 
את הפסוק הזה, הוא נדרש לאותה משמעות[, מרישיה לסיפיה, מדריש ]מתחילתו לסופו 
גם  הוא  לתחילתו  מסופו  ]וכן  מדריש  לרישיה,  מסיפיה  משמעות[.  באותה  נדרש  הוא 

נדרש באותה משמעות[. 

מרישיה לסיפיה מדריש ]מתחילתו לסופו הוא נדרש[, 'משמועה רעה לא יירא', מה טעם 
אינו ירא, בגלל ש'נכון לבו בטח בה'' ]שהפסוק אומר, אדם זה אינו ירא בגלל שהוא בוטח[. 

מסיפיה לרישיה מדריש ]מסופו לתחילתו הוא נדרש[,  מי ש 'נכון לבו בטח בה', בגלל 
זה, משמועה רעה לא יירא'. ]שהפסוק אומר, אדם זה בטוח בה', ולכן אינו ירא[.

אין לפחד אלא בתורה שלא תשתכח ]מעשה בתלמיד של רבי ישמעאל ברבי יוסי[

ההוא תלמידא דהוה קא אזיל בתריה ]היה תלמיד שהלך אחורי[ דרבי ישמעאל ברבי 
יוסי בשוקא דציון.

חזייה דקא מפחיד ]ראה רבי ישמעאל שהתלמיד מפחד[. 

אמר ליה רבי ישמעאל: חטאה את ]אתה חוטא[, דכתיב 'פחדו בציון חטאים'.

אמר ליה התלמיד: והכתיב 'אשרי אדם מפחד תמיד'.

אמר ליה רבי ישמעאל ברבי יוסי: ההוא בדברי תורה כתיב, אשרי אדם מפחד תמיד 
שמא תשתכח התורה ממנו, שמתוך כך הוא מחזיר לשנותם תמיד.

]מעשה נוסף כעין זה[

]יהודה  דרב המנונא, אתנח  יהודה בר נתן הוה שקיל ואזיל בתריה ]היה הולך אחורי[ 
בר נתן נאנח[. 

אמר ליה רב המנונא: יסורים בעי ההוא גברא לאתויי אנפשיה ]וכי אתה רוצה להביא 
עליך יסורים[, דכתיב 'כי פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגרתי יבא לי'.

שואלת על כך הגמרא: והא כתיב 'אשרי אדם מפחד תמיד'?
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עונה הגמרא: ההוא בדברי תורה כתיב.

· · ·
עזאי  בן  ביציאתו.  ואחת  בכניסתו  הנכנס לכרך מתפלל שתים, אחת  שנינו במשנה: 
אומר ארבע, שתים בכניסתו ושתים ביציאתו, נותן הודאה על שעבר וצועק על העתיד.

תפילות הכרך לדעת בן עזאי שאומרים שתים בכניסה ושתים ביציאה

]לפני שנכנס:[ תנו רבנן, בכניסתו מהו אומר: 'יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתכניסני לכרך 
זה לשלום'.

]אחרי שנכנס:[ נכנס אומר: 'מודה אני לפניך ה' אלהי שהכנסתני לכרך זה לשלום'.

אבותי שתוציאני  ואלהי  אלהי  ה'  מלפניך  רצון  'יהי  אומר:  לצאת,  בקש  שיוצא:[  ]לפני 
מכרך זה לשלום'.

]אחרי שיוצא:[ יצא, אומר: 'מודה אני לפניך ה' אלהי שהוצאתני מכרך זה לשלום, וכשם 
שהוצאתני לשלום כך תוליכני לשלום ותסמכני לשלום ותצעידני לשלום ותצילני מכף כל 

אויב ואורב בדרך'.

]אם צריך לומר תפילות אלו בכרך שאין בו סכנה שיש שם דין ומשפט[

]דעה א':[ אמר רב מתנא: לא שנו שצריך תפילות אלו בכניסתו וביציאתו מהכרך, אלא 
בכרך שאין דנין, והורגין בו בלא דין.

אבל בכרך שדנין והורגין בו, לית לן בה ]אין לנו בזה חשש[, שכיון שדנים שם לפני 
שהורגים אין סכנה בכרך זה, שיזהר בעצמו שלא יפשע, וכך אם ידונו אותו יצא זכאי 

ולא יהרגוהו, ואם פשע כבר לא יכנס כלל לכרך שהוא מקום סכנה עבורו.

]דעה ב':[ איכא דאמרי אמר רב מתנא: אפילו בכרך שדנין והורגין בו יתפלל בכניסתו 
וביציאתו מהכרך, זימנין דלא מתרמי ליה אינש דיליף ליה זכותא ]מפני שגם במקום שדנים 

לפני שהורגים, פעמים שידונו אותו ולא יזדמן לו אדם שילמד עליו זכות[. 

· · ·

תפילת הנכנס לבית המרחץ

]תפילת הנכנס:[ תנו רבנן, הנכנס לבית המרחץ אומר: 'יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתצילני 
מזה ומכיוצא בו, ואל יארע בי דבר קלקלה ועון, ואם יארע בי דבר קלקלה ועון תהא מיתתי 

כפרה לכל עונותי'.

]דעת אביי בנוסח תפילה זו:[ אמר אביי: לא לימא אינש הכי ]לא יאמר אדם כך 'ואם 
פומיה לשטן  דלא לפתח  עונותי'[,  ועון, תהא מיטתי כפרה לכל  בי דבר קלקלה  יארע 
יפתח  יוסי: לעולם אל  וכן תנא משמיה דרבי  דאמר ריש לקיש  פיו לשטן[,  יפתח  ]שלא 

אדם פיו לשטן.

]מקור שלא לפתוח פיו לשטן:[ אמר רב יוסף: מאי קראה, דכתיב 'כמעט כסדום היינו 
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לעמורה דמינו', מאי אהדר להו ]מה ענה להם[ הנביא, 'שמעו דבר ה' קציני סדום' וגו', הרי 
שבגלל שאמר 'כמעט כסדום דמינו', כבר קרא לו הנביא 'קציני סדום'. 

הודאת היוצא מבית המרחץ
כי נפיק ]כשהוא יוצא מבית המרחץ[ מאי אומר?

אמר רב אחא: 'מודה אני לפניך ה' אלהי שהצלתני מן האור'.

]כשרבי ניצל מסכנה בבית מרחץ, אמר: זהו מה שאמר רב אחא שצריך להודות כשיצא בשלום 
מבית המרחץ[

רבי אבהו על לבי בני ]נכנס לבית מרחץ, שבקומתו העליונה היו רוחצים אנשים, ובקומה 
למטה היתה חפירה שלשם המים ירדו[, אפחית בי בני מתותיה ]נשברה התקרה של הקומה 
הוא עמד  ובנפילת התקרה  נס  לו  ]אירע  ניסא קם על עמודא  ליה  אתרחיש  העליונה[, 
על העמוד, וכך הוא לא נפל[, שזיב מאה וחד גברי בחד אבריה ]ויחד עימו ניצולו מאה 
ואחד אנשים, שבזרועו החזיק אחד או שנים, וכך החזיקו מאה ואחד אנשים אחד בשני[.

שצריך  אחא  רב  שאמר  מה  ]זהו  אחא  דרב  היינו  אבהו:  רבי  אמר  זה  מעשה  לאחר 
להודות כשיצא בשלום מבית המרחץ[.

]דאמר רב אחא. הגר"א אינו גורס תיבות אלו[.

]נוסח רב אחא בתפילה לפני הקזת דם:[
הנכנס להקיז דם, אומר: 'יהי רצון מלפניך ה' אלהי שיהא עסק זה לי לרפואה ותרפאני, 
כי אל רופא נאמן אתה, ורפואתך אמת, לפי שאין דרכן של בני אדם לרפאות ]כלומר לא 

היה להם לעסוק ברפואות אלא לבקש רחמים[, אלא שנהגו ]לעסוק ברפואות[',

]דעת אביי בנוסח תפילה זו:[ אמר אביי: לא לימא אינש הכי ]לא יאמר אדם כך[, דתני 
דבי רבי ישמעאל, 'ורפא ירפא' מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות.

]נוסח הודאת החולה כשהבריא[
כי קאי ]כאשר עומד החולה ומבריא מחוליו[, מאי אומר?

אמר רב אחא: 'ברוך רופא חנם'.

· · ·
נוסח האמירה למלאכים לפני הכניסה לבית הכסא

]עמוד ב[ הנכנס לבית הכסא, אומר אל המלאכים המלווים אותו: 'התכבדו מכובדים קדושים 

משרתי עליון, תנו כבוד לאלהי ישראל, הרפו ממני עד שאכנס, ואעשה רצוני, ואבא אליכם'.

]דעת אביי בנוסח אמירה זו:[ אמר אביי: לא לימא אינש הכי ]לא יאמר אדם כך 'הרפו 
אלא לימא ]יאמר[:  דלמא שבקי ליה ואזלי ]שמא המלאכים יעזבו אותו וילכו[,  ממני'[, 
'שמרוני, שמרוני, עזרוני, עזרוני, סמכוני, סמכוני, המתינו לי, המתינו לי, עד שאכנס ואצא, 

שכן דרכן של בני אדם'.
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הברכה ביציאה מבית הכסא
כי נפיק ]כאשר הוא יוצא מבית הכסא[ אומר: 'ברוך אשר יצר את האדם בחכמה, וברא בו 
נקבים נקבים חללים חללים, גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם יפתח אחד מהם ]מהחללים, 
כגון הלב הכרס או המעים[, או אם יסתם אחד מהם ]מהנקבים הפתוחים, כגון הפה או 

החוטם או פי הטבעת[ אי אפשר לעמוד לפניך'.

מאי חתים?

]חתימת ברכת אשר יצר, דעה א:[ אמר רב: 'רופא חולים'.

]דעה ב:[ אמר שמואל: קא שוינהו אבא )שמואל היה מכנה את רב 'אבא' שהוא לשון 
חשיבות( לכולי עלמא קצירי ]רב עשה את כולם חולים[, אלא חותם 'רופא כל בשר', כנגד 

היציאה, שהיא רפואת כל הגוף.

]דעה ג:[ רב ששת אמר: 'מפליא לעשות', כנגד שהגוף חלול כמו נאד, והנאד הזה אם 
יש בו נקב אין הרוח עומד בתוכו, והקדוש ברוך הוא ברא את האדם בחכמה וברא בו 

נקבים נקבים הרבה, ואף על פי כן הרוח בתוכו כל ימי חייו, וזו היא פליאה וחכמה.

]הכרעת רב פפא:[ אמר רב פפא: הלכך נמרינהו לתרוייהו ]היות ויש בזה ב' דעות, נאמר 
את שניהם[, 'רופא כל בשר ומפליא לעשות'.

· · ·

קריאת שמע שעל המטה וברכת הנכנס לישן על מיטתו
הנכנס לישן על מטתו אומר: מ'שמע ישראל' עד 'והיה אם שמוע'.

ואומר: 'ברוך המפיל חבלי שינה על עיני ותנומה על עפעפי, ומאיר לאישון בת עין,

יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתשכיבני לשלום, ותן חלקי בתורתך,

ותרגילני לידי מצוה, ואל תרגילני לידי עבירה, ואל תביאני לידי חטא ולא לידי עון ולא 
לידי נסיון, ולא לידי בזיון, וישלוט בי יצר טוב ואל ישלוט בי יצר הרע,

ותצילני מפגע רע ומחלאים רעים, ואל יבהלוני חלומות רעים והרהורים רעים,

ותהא מטתי שלמה לפניך ]שלא יהא פסול ורשע בזרעי[,

והאר עיני פן אישן המות,

ברוך אתה ה', המאיר לעולם כולו בכבודו'.

· · ·

ברכות השחר
]כשמתעורר משנתו:[ כי מתער אומר: 'אלהי, נשמה שנתת בי, טהורה, אתה יצרתה בי, 

אתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי,

ואתה עתיד ליטלה ממני, ולהחזירה בי לעתיד לבא,
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כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי רבון כל העולמים אדון 
כל הנשמות,

ברוך אתה ה', המחזיר נשמות לפגרים מתים'.

]כששומע תרנגול:[ כי שמע קול תרנגולא, לימא: 'ברוך אשר נתן לשכוי ]תרנגול[ בינה, 
להבחין בין יום ובין לילה'.

]כשפותח עיניו:[ כי פתח עיניה לימא: 'ברוך פוקח עורים'.

]כשמתיישב:[ כי תריץ ויתיב לימא: 'ברוך מתיר אסורים'.

]כשמתלבש:[ כי לביש לימא: 'ברוך מלביש ערומים'.

]כשזוקף עצמו:[ כי זקיף לימא: 'ברוך זוקף כפופים'.

רוקע הארץ  'ברוך  לימא:  נחית לארעא  כי  על הארץ:[  רגליו  ומניח  ]כשיורד מהמטה 
על המים'.

]כשהולך:[ כי מסגי לימא: 'ברוך המכין מצעדי גבר'.

]כשלובש נעליו:[ כי סיים מסאניה לימא: 'ברוך שעשה לי כל צרכי'.

]כשחוגר חגורתו:[ כי אסר המייניה לימא: 'ברוך אוזר ישראל בגבורה'.

]כשפורס סודר על ראשו:[ כי פריס סודרא על רישיה לימא: 'ברוך עוטר ישראל בתפארה'.

]כשמתעטף בציצית:[ כי מעטף בציצית לימא: 'ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להתעטף 
בציצית'.

]כשמניח תפילין של יד:[ כי מנח תפילין אדרעיה ]על זרועו[ לימא: 'ברוך אשר קדשנו 
במצותיו וצונו להניח תפילין'.

]כשמניח תפילין של ראש:[ ארישיה לימא: 'ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות 
תפילין'.

]כשנוטל ידיו:[ כי משי ידיה לימא: 'ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים'.

]כששוטף פניו:[ כי משי אפיה לימא: 'ברוך המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מעפעפי.

ויהי רצון מלפניך ה' אלהי שתרגילני בתורתך,

ודבקני במצותיך, ואל תביאני לא לידי חטא ולא לידי עון, ולא לידי נסיון ולא לידי בזיון, 
וכוף את יצרי להשתעבד לך,

ורחקני מאדם רע ומחבר רע, ודבקני ביצר טוב ובחבר טוב בעולמך,

ותנני היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי,

ותגמלני חסדים טובים,

ברוך אתה ה' גומל חסדים טובים לעמו ישראל'.

· · ·
שנינו במשנה: חייב אדם לברך כו' על הרעה, כשם שמברך על הטובה.
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מבררת הגמרא: מאי חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה?

והמטיב', כך מברך על הרעה  'הטוב  אילימא, כשם שמברך על הטובה  ביאור:[  ]הצעת 
'הטוב והמטיב'.

]דחיית הביאור:[ והתנן ]והרי שנינו בברייתא:[ על בשורות טובות אומר 'הטוב והמטיב', על 
בשורות רעות אומר 'ברוך דיין האמת', הרי מפורש שאין מברכים על רעה הטוב והמטיב.

]ביאור המשנה: חייב לברך על הרעה בשמחה ובלב שלם[
אמר רבא: לא נצרכה ]המשנה לומר שמברך על הרעה מעין הטובה[ אלא לקבולינהו 
בשמחה ]שצריך לברך על מידת פורענות בשמחה ובלב שלם כמו שמברך על הטובה[.

מקורות לברכה על הרעה כמו על הטובה

]מקור א':[ אמר רב אחא משום רבי לוי: מאי קרא? 'חסד ומשפט אשירה, לך ה' אזמרה', 
אם חסד, אשירה. ואם משפט' אשירה

]מקור ב':[ רבי שמואל בר נחמני אמר: מהכא 'בה' אהלל דבר, באלהים אהלל דבר', 'בה' 
אהלל דבר', זו מדה טובה. 'באלהים אהלל דבר', זו מדת פורענות. אלהים הוא דין, )ש'אלהים' 

הוא דיין, כמו שנאמר 'עד האלהים יבא דבר שניהם'(.

]מקור ג':[ רבי תנחום אמר מהכא: 'כוס ישועות אשא, ובשם ה' אקרא. צרה ויגון אמצא, 
ובשם ה' אקרא'.

]מקור ד':[ ורבנן אמרי: מהכא: 'ה' נתן, וה' לקח, יהי שם ה' מבורך'.

· · ·
יהיה אדם רגיל לומר 'כל דעביד רחמנא לטב עביד'

אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר, וכן תנא משמיה דרבי עקיבא: לעולם יהא אדם 
רגיל לומר 'כל דעביד רחמנא לטב עביד' ]כל מה שה' עושה, לטוב הוא עושה[. 

מעשה ברבי עקיבא שקרה לו כמה דברים ואמר 'הכל לטובה', ובסוף ראו שהכל היה לטובה
בדרך[,  שהלך  עקיבא  ברבי  המעשה  ]כמו  באורחא  קאזיל  דהוה  עקיבא  דרבי  הא  כי 
מטא לההיא מתא ]הוא בא לעיר אחת[, בעא אושפיזא ]וביקש מקום ללון[, לא יהבי ליה 

]לא נתנו לו[. 

אמר, כל דעביד רחמנא לטב ]מה שה' עושה, הוא לטוב[, אזל ובת בדברא ]הלך וישן 
]וכן  ושרגא  וחמרא  משנתו[,  להקיצו  תרנגול  עמו  ]והיה  תרנגולא  בהדיה  והוה  בשדה[, 

היה ברשותו חמור ונר[. 

אתא זיקא, כבייה לשרגא ]באה רוח וכיבתה את הנר[. 

אתא שונרא, אכליה לתרנגולא ]בא חתול, ואכל את התרנגול[. 

אתא אריה, אכליה לחמרא ]בא אריה, ואכל את החמור[. 

אמר: 'כל דעביד רחמנא, לטב'.
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ביה בליליא, אתא גייסא, שבייה למתא ]באותה לילה, בא גייס ושבו את העיר[. 

כל מה שעושה הקדוש ברוך  לאו אמרי לכו ]לא אמרתי לכם[,  אמר להו רבי עקיבא: 
הוא הכל לטובה, שאילו היה נר דלוק, היה הגייס רואה אותי. ואילו היה החמור נוער 

או התרנגול קורא היה הגייס בא ושובה אותי.

�
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ÍÈˆ È‡Ó‡ Ê Ó‡„ Ô‡ÓÏ
,Í˙Á ÌÂ˜ÓÏ ÔÈ˘Â .˘
‰ÎÈ˙Á‰ ÌÂ˜Ó ÓÂÏÎ
ÈÁ ˘ ÍˆÂ‰Â ÒÓÒÂÓÓ

.ÂÈ‚Ò‰ÏÏ‡ ‰‡ÈÈÂ
.Ì„‡‰‰˘Ú˘ „ÓÏÓ

Ì„‡Ï ˙ÂÈ˘Â˘ ‰"˜‰
‰„ÓÏ Ô‡ÎÈÓ ,ÔÂ˘‡‰
‰˘ÚÈ˘ ı‡ Í„ ‰Â˙

.ÂÏ Ú(‡)È Ï‡Â ÔË˜Ï ˙ÂÈ˘Â˘ ÏÂ„‚Ô Â˙ÍÏÈ[Â] (ÈÎÂ) .Ì‰È‚ Ï˘ ‰È„Ó ‰˜È ‡Ï ,Ú ‰˜È ‡Ï „ÈÏ „È ÓÂ‡ Â˙Î‰ ÂÈÏÚ ,ÈÈÒÓ ‰Â˙ ÏÈ˜˘ Â ‰˘ÓÏ ‰ÓÂ„ ÂÏÈÙ‡ ,‰ ÏÎ˙Ò‰Ï ÔÂÎ˙ÓÂ ,‰„ÈÏ Â„ÈÓ ‰˘‡Ï ˙ÂÚÓ ‰ˆÓ‰
.‰˙ˆÚ ÈÁ‡Â ‰È„ ÈÁ‡ ‰Â()˘ÈÙ ,Â˙˘‡ Á‡ ÁÂÓÔÁÂÈ "‡.‰Ê ‰„ÂÚ ÈÂÁ‡ ‡ÏÂ ˙ÒÎ‰ ˙È ÈÂÁ‡ ËÂÓ ,˙ÒÎ‰ ˙È ÈÂÁ‡ ‡ÏÂ ‰˘‡ ÈÂÁ‡ ËÂÓ ,‰˘‡ ÈÁ‡ ‡ÏÂ È‡ Á‡ ÍÏ‰Ï Ì„‡Ï ËÂÓ‰ÊÚ‰ ˆÈ  Ó‡˘

‰ÓÂ„ ÂÊÏ È‰˘ ,Â˙ÙÂÎ Â˙ÙÎÏ ˘˜Ó‰ ,‡Â‰ Ï˜ „ Ú‰ ˆÈ ÓÂÏÎ ,‡ÓÏÚ ‡ÈÂ˘ ,‰ËÈÁ ˙‡ËÁ ÔÓ ˘„Â ,ıÂ ˙‡ËÁ Á˙ÙÏ Ó‡˘ ‰ËÈÁÏ ‰ÓÂ„ Ó‡ Ï‡ÂÓ˘Â ÂÊÏ ‰ÓÂ„.˙ÂÁ„Ï ÁÎ ÂÏ ÔÈ‡˘È˙˘Â˙ÂˆÚÂÈ Ì„‡Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÏÎ
.ÂÏ‡Ó˘Ï ÏÈÒÎ ÏÂ ÂÈÓÈÏ ÌÎÁ Ï Ó‡˘ ,ÚÏ Â˙ˆÚÂÈ Ï‡Ó˘Ï˘Â ÂËÏ Â˙ˆÚÂÈ ÔÈÓÈÏ˘ ,Â˙Â‡Ô Â˙,ÓÂ‚ ‰Ù ,Í˙ÁÓ ÔÂ˘Ï ,ÏÂ˜ ‡ÈˆÂÓ ‰˜ ,˙ÂˆÚÂÈ ˙ÂÈÏÎ ,ÔÈÓ Ï‰



גמרא ופירושה / חיאידתוב:  | 44 ̇ ÂÎ ÈÚÈ˘˙ ˜Ù ‰‡Â‰ :‡Ò
.        

     .  
  ..   

...   
.   

     
.    

     
      
    

      
.    

     
.'    

(    
     
     
     

 . 
.    
      

     
.    

    
.    

     
     
      

  . 
     
      

   ( 
.    

     
.   

. '    
   . 

     
    

.   
   . 

    
.  

     

.       
         
         
         
      
    
    
     
    
     
    

  .
      
    

.   
 "  .

      
      

.   
    
     
     
    
     
     
     
    
    
     

   . 
     

.    
    
     
     
     
      
     
     
     

     
.    

       
    



   
   
    

    א


 ÒÚÂÎ „Î ÔÈ˜˘Ó ÈÈÓ ÏÎ ˙‡Â˘ ‰‡È
 ̃ ÁÂ˘ ÏÂÁË Â˙ÁÈÓÂ ‰ÙË  Â ˙˜ÂÊ ‰Ó
 ÂÚ ÂÚ Û‡ ‰˘È ‰È˜  ÔÁÂË  Ô˜˜
 Ì‡ ‡˙  ÂÏ ÍÏÂ‰Â ˜ÂÓ ÂÚ‰  Ô˘È Ô˘È‰
 ̇ Ó „ÈÓ ÌÈÂÚ Ì‰È˘  Â‡  ÌÈ˘È Ì‰È˘
 ˆÈ ÌÈ˜È„ˆ ÓÂ‡ ÈÏÈÏ‚‰  ÈÒÂÈ  È ‡È˙

 Ó‡˘  ÔËÙÂ˘ ÂË1È˜ ÏÏÁ ÈÏÂ
Ó‡˘  ÔËÙÂ˘  Ú ˆÈ ÌÈÚ˘2 Ú˘Ù Ì‡

 „‚Ï ÌÈ‰Ï‡ „ÁÙ ÔÈ‡ ÈÏ ˜ Ú˘Ï
Ó‡˘  ÔËÙÂ˘  ‰ÊÂ ‰Ê ÌÈÂÈ ÂÈÈÚ3 „ÂÓÚÈ

 Ó‡ Â˘Ù ÈËÙÂ˘Ó ÚÈ˘Â‰Ï  ÔÂÈ‡ ÔÈÓÈÏ
 ‡Ï ÈÈ‡ ‰ÈÏ Ó‡ ÌÈÂÈ Â‡ ÔÂ‚Î ‡

 ‡Ï ‡  Ó‡Â ‰È ÏÎÏ  ÈÈÁ Ó  ̃ È˘
È˜È„ˆÏ Â‡ ÈÂÓ‚ ÈÚÈ˘Ï ‡Ï‡ ‡ÓÏÚ  ÈÈ‡
 Ì‡  ‰È˘Ù ˘È‡ Ú„ÈÏ ‡ Ó‡ ÈÂÓ‚
ÈÈ‡ ‡Ï  Ó‡  Â‡Ï Ì‡  ‡Â‰  ÂÓ‚ ˜È„ˆ
 ‡ÈÁ 'ÏÂ  ÈÓÚ Ô ‡Á‡Ï ‡Ï‡ ‡ÓÏÚ
ÈÏÂ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ ÈÓÚ Ô ‡Á‡Ï ‡ÒÂ„  Ô

 ‡ ˙‰‡Â :‡‰ ÌÏÂÚ‰ ‡ÒÂ„ Ô ‡ÈÁ ̇
: ÍÈ‰Ï‡ È"È Ì‡ ÓÂ‡  ÊÚÈÏ‡ '  ‡È˙

 Í„‡Ó  ÏÎ  Ó‡ ‰ÓÏ  Í˘Ù  ÏÎ  Ó‡
 ÏÎ  Ó‡ ‰ÓÏ Í„‡Ó ÏÎ Ó‡ Ì‡Â
 ÈÁ  ÂÙÂ‚˘ Ì„‡  ÍÏ ˘È Ì‡ ‡Ï‡ Í˘Ù
 Ì‡Â Í˘Ù ÏÎ Ó‡  ÍÎÏ ÂÂÓÓÓ  ÂÈÏÚ
 ÍÎÏ  ÂÙÂ‚Ó ÂÈÏÚ ÈÁ ÂÂÓÓ˘ Ì„‡ ÍÏ ˘È

Í„‡Ó  ÏÎ Ó‡ ÏÎ  ÓÂ‡ ‡È˜Ú  È
Í˘Ù‡Ô Â˙ Í˘Ù ˙‡ ÏËÂ  ÂÏÈÙ‡

Â˜ÒÚÈ ‡Ï˘ ‰Ú˘‰ ˙ÂÎÏÓ ‰Ê‚ ˙Á‡ ÌÚÙ
Â‡ˆÓÂ ‰„Â‰È  Ô ÒÂÙÙ ‡ ‰Â˙ Ï‡˘È
 ÌÈ ˙ÂÏ‰˜ ÏÈ‰˜Ó ‰È‰˘ ‡È˜Ú ÈÏ
 ‰˙‡ È‡ ‡È˜Ú  ‰ÈÏ Ó‡ ‰Â˙ ˜ÒÂÚÂ

 ̇ ÂÎÏÓ ÈÙÓ ‡È˙Ó ÍÏ ÏÂ˘Ó‡ ÂÏ Ó‡
 ÍÏ‰Ó ‰È‰˘ ÏÚÂ˘Ï ‰ÓÂ„ „‰ ‰ÓÏ Ï˘Ó
 ÌÈˆ˜˙Ó ÂÈ‰˘ ÌÈ‚„ ‰‡Â ‰‰ ‚ ÏÚ
 Ì˙‡ ‰Ó  ÈÙÓ Ì‰Ï Ó‡ ÌÂ˜ÓÏ ÌÂ˜ÓÓ
 ÌÎÂˆ Ì‰Ï Ó‡ Ì„‡ È ÂÈÏÚ  ÔÈ‡ÈÓ˘ ˙Â˙˘  ÈÙÓ  ÂÏ  ÂÓ‡ ÌÈÁÂ

 ÍÈÏÚ ÌÈÓÂ‡˘ ‡Â‰ ‰˙‡ ÂÏ  ÂÓ‡ ÌÎÈ˙Â‡ ÌÚ  È˙Â‡ Â„˘ Ì˘Î Ì˙‡Â  È‡ Â„Â ‰˘ÈÏ  ÂÏÚ˙˘
 ̇ Á‡ ÏÚ  Â˙˙ÈÓ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡È˙Ó Â‡ Â˙ÂÈÁ ÌÂ˜Ó ‰ÓÂ ‰˙‡ ˘ÙË ‡Ï‡  ‰˙‡ Á˜Ù ‡Ï ˙ÂÈÁ˘ Á˜Ù

‰  Â˙Î˘  ‰Â˙ ÌÈ˜ÒÂÚÂ ÌÈ˘ÂÈ Â‡˘  ÂÈ˘ÎÚ ÂÁ‡  Û‡ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ4 ÍÎ ÍÈÓÈ ÍÂ‡Â ÍÈÈÁ ‡Â‰  ÈÎ
 ̇ È Â‰Â˘ÁÂ Ú"Ï  Â‰ÂÒÙ˙˘ „Ú ÌÈËÚÂÓ ÌÈÓÈ ÂÈ‰ ‡Ï ÂÓ‡  Â"Î‡Ú ‰ÓÓ ÌÈÏËÓÂ ÌÈÎÏÂ‰ Â‡ Ì‡
È ÍÈ˘‡ ‰ÈÏ  Ó‡ Ô‡ÎÏ Í‡È‰ ÈÓ ÒÂÙÙ ÂÏ Ó‡ ÂÏˆ‡  Â‰Â˘ÁÂ ‰„Â‰È  Ô ÒÂÙÙÏ ÂÒÙ˙Â ÌÈÂÒ‡‰
 ‡È˜Ú ' ˙‡  Â‡ÈˆÂ‰˘ ‰Ú˘ ÌÈÏË  ÌÈ„ ÏÚ ÒÙ˙˘ ÒÂÙÙÏ ÂÏ  ÈÂ‡  ‰Â˙ È„ ÏÚ ˙ÒÙ˙˘ ‡È˜Ú
 ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ÏÂÚ ÂÈÏÚ Ï˜Ó ‰È‰Â  ÏÊ Ï˘  ̇ Â˜ÒÓ Â˘ ˙‡ ÌÈ˜ÂÒ  ÂÈ‰Â ‰È‰ ˘"˜  ÔÓÊ ‰‚È‰Ï
 ÏËÂ ÂÏÈÙ‡ Í˘Ù  ÏÎ ‰Ê  ̃ ÂÒÙ ÏÚ  ÚËˆÓ  È˙ÈÈ‰  ÈÓÈ  ÏÎ Ì‰Ï Ó‡  Ô‡Î „Ú  ÂÈ ÂÈ„ÈÓÏ˙  ÂÏ  ÂÓ‡
 ‰˙ˆÈ˘ „Ú  „Á‡  ÍÈ‡Ó ‰È‰ ÂÓÈÈ˜‡ ‡Ï  È„ÈÏ ‡˘ ÂÈ˘ÎÚÂ ÂÓÈÈ˜‡Â È„ÈÏ ‡È È˙Ó È˙Ó‡ Í˙Ó˘ ˙‡

ÂÊ ‰"˜‰  ÈÙÏ ˙˘‰ ÈÎ‡ÏÓ ÂÓ‡ „Á‡ Í˙Ó˘ ‰‡ˆÈ˘ Ú" ÍÈ˘‡ ‰Ó‡Â  ̃ " ‰˙ˆÈ „Á‡  Â˙Ó˘ ‰Â˙
 ‰Î˘  ÂÊÂ5 ÓÓ Ú" ÍÈ˘‡ ‰Ó‡Â ÏÂ˜ ˙ ‰˙ˆÈ ÌÈÈÁ Ì˜ÏÁ Ì‰Ï Ó‡ ' Â‚Â ÌÈ˙ÓÓ È" È  Í„È ÌÈ˙ ‰˙‡˘

:"‰ÂÚ‰ ÈÈÁÏ  ÔÓÂÊÓ ÌÈ˘„˜‰  È˘„˜ ˙È „‚Î  ÔÂÂÎÓ  ‡Â‰˘ ÁÊÓ‰ Ú˘  „‚Î  Â˘‡ ˙‡  Ì„‡ Ï˜È ‡Ï
È„ ‰È ‡‡  "‡ ÈÓ Ó˙È‡ ‰‡ÂÂ ÌÈÙÏÂ ÌÈÙÂˆ‰  ÔÓ ‡Ï‡ ÂÓ‡ ‡Ï   Ó‡ ‰„Â‰È  Ó‡ :'ÂÎÂ

 ÂÓ‡  ‡Ï  ÔÁÂÈ È  Ó‡  ÈÎ‰ ‡‡   ‡ÈÈÁ‚ ‰ÈÎ˘‰˘  ÔÓÊÂ „‚  ÔÈ‡˘Â ‰‡ÂÂ  ÌÈÙÏÂ ÌÈÙÂˆ‰ ÔÓ ‡Ï‡
 ÚÓÂ ÁÊÓ ‡Ï‡ ‰ÙÈ ‡Ï ÏÈÏ‚Â ÌÂ„Â ÔÂÙˆ ‡Ï‡ ÚÓÂ ÁÊÓ ‰ÙÈ ‡Ï ‰„Â‰È ‰Ù‰ "˙ ‰Â˘
 ‰Â˘ ‰ÈÎ˘‰˘  ÔÓÊÂ „‚ Ì˘ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜ÓÂ ‰‡Â ‡Ï‡  ÂÒ‡ ‡Ï  ÓÂ‡ ÈÒÂÈ ' ‰È‰˘ È˙Ó ÈÒÂÈ ÈÂ
 ÚÓÂ ÁÊÓ ‰ÙÈ ‡Ï ‰„Â‰È ‰Ù‰ Í„È‡ ‡È˙ ÔÈ„„ˆ Â‰ÈÈÈ ‡ÎÈ‡ ˜"˙  ÂÈÈ‰ ÌÈÓÎÁ ÌÈÒÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ
 ‡Ï ÓÂ‡  ÈÒÂÈ È ‰È‰˘ È˙Ó  ÈÒÂÈ ÈÂ ˙ÂÓ ÚÓÂ ÁÊÓ ÂÒ‡ ÌÂ„Â  ÔÂÙˆ  ÏÈÏ‚Â  ÌÂ„Â ÔÂÙˆ ‡Ï‡
ÔÓÊ ÂÒ‡ ÌÈÈ˜ ˘„˜Ó‰ ˙È˘  ÔÓÊ ÓÂ‡ ‰„Â‰È È ‰‡Â ‡Ï‡ ÂÒ‡
 ‡È˜Ú È ÌÂ˜Ó ÏÎ ÒÂ‡ ‡È˜Ú È ˙ÂÓ ÌÈÈ˜ ˘„˜Ó‰ ˙È  ÔÈ‡˘
 ÁÊÓ ÈÏ ‰ÈÏ ÔÈÈ„˘  ÂÂ‰ ‰ ı‡Ï  ıÂÁ Â‰ÈÈÈ ‡ÎÈ‡ ˜"˙  ÂÈÈ‰
È‡‰ Ô‡Ó Ó‡  Â‰ˆ˙ ‰ ÏÚ ÌÂ„Â ÔÂÙˆ  Â‰„˘  ÈÈ‡ ÏÊ‡ ÚÓÂ

ÈÏ ÚˆÓ˜„„:ÂÒ‡ ÌÂ˜Ó ÏÎ Ó‡„ ÈÏ ‡ÈÒ ‡È˜Ú 'Î ‡‡
 ‡È˙

 Ò"˘‰  ̇ ÂÒÓ
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 ËÙ˘Ó  ÔÈÚ
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„Ú   

  
‰Ú‚   
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 ÌÏ˘‰ Â‡ ‰Â˙

.1    
 

Î Ë˜ ÌÈÏ‰˙
.2   

    
 ÂÏ ÌÈÏ‰˙ 

.3   
  

‡Ï Ë˜ ÌÈÏ‰˙
.4   

    
   
   
   
  

Î Ï ÌÈ„ 
.5   

   
   

  
„È ÊÈ ÌÈÏ‰˙

È"˘ ÛÒÂÓ
.Í„‡Ó ÏÎ Ó‡ ‰ÓÏ
    

  וכעי"ז פב. (יומא

כה.) Ó‡פסחים ÍÎÏ
.Í„‡Ó ÏÎ 

    
 (.עד (סנהדרין

   
    
    

  (שם (פסחים
.˙Â˜ÒÓ סוטה)

.Ô‡Îמח:) „Ú 
    רש"י)

‰'.בע"י) Í„È ÌÈ˙ÓÓ
   
   

 .Ì‰Ï Ó‡
  (שם)̇

ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ
Â‡ÒÎ˙א. È˙ ÍÎÏÈ‰

ÔÈ‡ ˙ÂˆÈÁÓ Ì˘ ˘È˘ ÂÏ˘
.„ÈÙ˜‰Ï 


Ï‡Á ÂÈ

ÈÈÓ ÏÎ ˙‡Â˘ ‰‡È
‰È˜ ,˜ÂÁÒ ÏÂÁË ,ÔÈ˜˘Ó
Ô˘È Ô˘È‰ Ú ,‰È˘È
„Î ,ÔÁÂË Ô˜˜ ,ÚÂ‰
‰ÙË Â ˙˜ÂÊÂ ‰Ó ,ÒÚÂÎ
,[˜ÂÓ] (˜ÓÚ) Â˙ÁÓÂ
Ô‰È˘ ÂÚ ‡˙ .ÂÏ ÍÏ‰Â

.˙Ó „ÈÓ Ô‰È˘ Â˘È Â‡Â˙
ÔÂË ˆÈ ÌÈ˜È„ˆ

ÏÏÁ ÈÏÂ Ó‡˘ ÔËÙÂ˘
Ú ˆÈ ÌÈÚ˘ ,È˜
Ú˘Ù ÌÂ‡ Ó‡˘ ÔËÙÂ˘
,'‚Â ÂÏ ˜ Ú˘Ï
,ÔËÙÂ˘ ‰ÊÂ ‰Ê ÌÈÂÈ
ÔÈÓÈÏ „ÂÓÚÈ ÈÎ Ó‡˘
Â‡ ÔÂ‚Î ‰ Ó‡ ,ÔÂÈ‡
ÈÈ‡ ‰ÈÏ Ó‡ ,Â‡ ÔÈÈÂÈ
˜˘‡Ï ,Â‡ ÔÈÈÂÈ Â‡ È‡
Ó‡ ,‰ÈÈ ÏÎÏ ÈÈÁ Ó
È‡ ‰È˘Ù ˘ÈÈ‡ Ú„È ‰

.‡Â‰ Ú˘ È‡ ˜È„ˆÏÎÂ
˙‡ ÏËÂ ÂÏÈÙ‡ Í˘Ù

.Í˘Ù˙Á‡ ÌÚÙ Ô Â˙
„Ó˘ ‰Ú˘‰ ˙ÂÎÏÓ ‰Ê‚
˜ÒÂÚ‰ ÏÎ˘ ,Ï‡˘È ÏÚ
ÍÏ‰ ,Á ˜„È ‰Â˙
Â‡ÈˆÂ‰˘Î „Ú ,'ÏÎÂ ÒÂÙÙ
ÔÓÊ ,‰‚È‰Ï ‡È˜Ú ' ˙‡
Ï˜Ó ‰È‰Â ,‰È‰ ÚÓ˘ ˙È˜
ÂÏ ÂÓ‡ ,ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ÂÈÏÚ
Ó‡ ,Ô‡Î „Ú Â ÂÈ„ÈÓÏ˙
ÚËˆÓ È˙ÈÈ‰ ÈÓÈ ÏÎ Ô‰Ï
Í˘Ù ÏÎ È˙Î„ ‡‰‡
,Í˘Ù ˙‡ ÏËÂ ÂÏÈÙ‡Â
‡Ï È„ÈÏ ‡˘ ÂÈ˘ÎÚÂ
ÂÓ‚Ï ˜ÈÙÒ‰ ‡Ï ,ÂÓÈÈ˜‡
Â˙Ó˘ ‰˙ˆÈ˘ „Ú „‰ ˙‡
ÍÈ˘‡ ÏÂ˜ ˙ ‰˙ˆÈ .„Á‡
Í˙Ó˘ ‰˙ˆÈ˘ ‡È˜Ú '

.„Á‡' È˙ÓÌ„‡ Ï˜È ‡Ï
Ú˘ „‚Î Â˘‡ ˙‡
˙È „‚Î ÔÂÎÓ‰ ÁÊÓ‰

.ÌÈ˘„˜‰ ˘„Â˜' ‰Ó˜Â‡
ÌÈÙÏÂ ÌÈÙÂˆ‰ ÔÓ ÔÁÂÈ
,„‚ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜ÓÂ ,‰‡ÂÂ
.‰Â˘ ‰ÈÎ˘‰˘ ÔÓÊÂ
˙‡ Ì„‡ Ï˜È ‡Ï ,˘ÂÈÙ
˙Ó‰ ÍÏ‰È ‡Ï ,Â˘‡
‡Ï‡ ‰ÙÂ˜Ê ‰ÓÂ˜ ˘‡
˙Î‰Â ‰ÓÂ˜ ˙ÙÈÙÎ

.˘‡‡È˙ÏÎ ‰Ù‰
ÚÓÂ ÁÊÓ ‰ÙÈ ‡Ï ÌÂ˜Ó
ÏÈÏ‚Â ÌÂ„Â ÔÂÙˆ ‡Ï‡
.'ÂÎÂ ÌÂ„Â ÔÂÙˆ ÂÏÈÙ‡
ÂÒ‡ ‡È˜Ú ÈÎ ÔÏ ‡ÓÈ˜Â
ÏÎ ÚÓÂ ÁÊÓ ˙ÂÙÈ‰Ï
ı‡Ï ‰ˆÂÁ ÂÏÈÙ‡Â ÌÂ˜Ó
ÁÓ ‰Â‰ ‰ ‡‰„ ,‡Ï
,'ÏÂÎ ÚÓÂ ÁÊÓ ÈÈÏ
ÏÚ ÂÈÏ‚ ÌÈ˘È˘ È„Î ˘ÂÈÙ
ÁÊÓ ÔÈÂ˙ Ô‰˘ ÌÈÈÏ‰
ÂÈÂÁ‡Â ÂÈÙ Â‡ÂÈ ,ÚÓÂ
'Î ‡‡ Ó‡Â ,ÌÂ„Â ÔÂÙˆ
Ó‡„ ÈÏ ‡ÈÒ ‡È˜Ú
ÂÒ‡ ı‡Ï ‰ˆÂÁ ÂÏÈÙ‡

.ÚÓÂ ÁÊÓ ˙ÂÙÈ‰Ï
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ברכות דף סא יום רביעי ח' אדר תש"פ 

הכל לטובה ]נתבאר בעמוד הקודם[.

מאמר נוסף מרב הונא אמר רב משום רבי מאיר: דבריו של אדם יהיו מועטים לפני הקב"ה

ואמר רב הונא אמר רב, משום רבי מאיר: לעולם יהיו דבריו של אדם מועטין לפני הקדוש 
ברוך הוא. שנאמר 'אל תבהל על פיך, ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלהים, כי האלהים 

בשמים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים'.

· · ·

ביאור א' בתיבת 'וייצר', שני יצרים

דרש רב נחמן בר רב חסדא: מאי דכתיב 'וייצר ה' אלהים את האדם', בשני יודי"ן, שני 
יצרים ברא הקדוש ברוך הוא, אחד יצר טוב ואחד יצר רע.

]קושיא על ביאור זה:[ מתקיף לה רב נחמן בר יצחק, אלא מעתה בהמה דלא כתיב בה 
]והרי  ובעטא  ונשכא  דמזקא  חזינן  קא  והא  רע[,  יצר  לה  אין  ]וכי  יצרא  לה  לית  'וייצר', 

אנחנו רואים שהבהמה מזיקה, נושכת ובועטת[.

ביאור ב', אוי מיצרי או מיוצרי

אלא כדרבי שמעון בן פזי, דאמר רבי שמעון בן פזי: אוי לי מיוצרי ]אם אלך אחרי יצרי 
הרע[, ואוי לי מיצרי ]המיגעני בהרהורים[.

ביאור ג', שתי פרצופים

אי נמי, כדרבי ירמיה בן אלעזר, דאמר רבי ירמיה בן אלעזר: דו פרצופין ]שני פרצופין[ 
ברא הקדוש ברוך הוא בתחילה באדם הראשון אחד מלפניו ואחד מאחריו, שנאמר 'אחור 

וקדם צרתני', ואחר כך צלחו לשנים ועשה מן האחד חוה.

· · ·

ביאור הפסוק בפסוק 'ויבן ה' אלקים את הצלע'

'ויבן ה' אלהים את הצלע', רב ושמואל,

]דעה א', פרצוף:[ חד אמר: הצלע הוא פרצוף, וממנו נראה חוה. 

]דעה ב', זנב:[ וחד אמר: הצלע הוא זנב, שהיה לאדם הראשון זנב וממנו נבראה חוה. 

היינו  פרצוף,  דאמר  למאן  בשלמא  וקדם':[  'אחור  מהו  'זנב',  האומר  לפי  א',  ]שאלה 
דכתיב 'אחור וקדם צרתני' ]לשון צורה, דהיינו שני פרצופין[, אלא למאן דאמר זנב, מאי 

'אחור וקדם צרתני'?

]תשובה[ כדרבי אמי, דאמר רבי אמי: אחור למעשה בראשית וקדם לפורענות.
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]בירור בתשובה[ בשלמא אחור למעשה בראשית, דלא אברי עד מעלי שבתא ]שהאדם 
נברא בערב שבת, אחרון לכל הנבראים[. 

אלא וקדם לפורענות, פורענות דמאי, אילימא פורענות דנחש, והתניא רבי אומר בגדולה 
מתחילין מן הגדול ובקללה מתחילין מן הקטן, בגדולה מתחילין מן הגדול, דכתיב 'וידבר 
משה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים קחו' וגו'. בקללה מתחילין מן הקטן, 

בתחלה נתקלל נחש, ולבסוף נתקללה חוה, ולבסוף נתקלל אדם,

]ביאור התשובה:[ אלא פורענות דמבול, דכתיב 'וימח את כל היקום אשר על פני האדמה 
מאדם ועד בהמה', ברישא אדם והדר בהמה.

דכתיב  היינו  פרצוף,  דאמר  למאן  בשלמא  'וייצר':[  מהו  'זנב',  האומר  לפי  ב',  ]שאלה 
'וייצר' בשני יודי"ן, אלא למאן דאמר זנב מאי 'וייצר'?

]תשובה:[ כדרבי שמעון בן פזי, דאמר רבי שמעון בן פזי: אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי.

]שאלה ג', לפי האומר 'זנב', מהו 'זכר ונקבה בראם':[ בשלמא למאן דאמר פרצוף, היינו 
זנב,  למאן דאמר  אלא  הוו,  תרי  ברייתם  בראם', שמשמע שמתחלת  ונקבה  'זכר  דכתיב 

מאי 'זכר ונקבה בראם'?

]תשובה:[ כדרבי אבהו, דרבי אבהו רמי, כתיב 'זכר ונקבה בראם', וכתיב 'כי בצלם אלהים 
עשה את האדם', הא כיצד, בתחלה עלה במחשבה לבראת שנים, ולבסוף לא נברא אלא אחד.

]שאלה ד', לפי האומר 'זנב', מהו 'ויסגר בשר תחתנה':[ בשלמא למאן דאמר פרצוף היינו 
דכתיב ויסגור בשר תחתנה אלא למאן דאמר זנב מאי ויסגר בשר תחתנה?

נצרכה  לא  יצחק:  בר  נחמן  רב  ואיתימא  זביד  רב  ואיתימא  ירמיה  רבי  אמר  ]תשובה:[ 
אלא למקום חתך.

ויבן,  היינו דכתיב  זנב,  בשלמא למאן דאמר  'ויבן':[  'זנב', מהו  לפי האומר  ה',  ]שאלה 
שהיה צריך בנין. אלא למאן דאמר פרצוף מאי ויבן, והלא כבר נבנה.

]תשובה א:[ לכדרבי שמעון בן מנסיא דדרש רבי שמעון בן מנסיא מאי דכתיב ויבן ה' 
את הצלע מלמד שקלעה הקדוש ברוך הוא לחוה והביאה לאדם הראשון שכן בכרכי הים 

קורין לקליעתא בנייתא.

שבנאה  מלמד  תנא  במתניתא  לה  ואמרי  חסדא  רב  אמר  ויבן  אחר  דבר  ב:[  ]תשובה 
הקדוש ברוך הוא לחוה כבנין אוצר מה אוצר זה קצר מלמעלה ורחב מלמטה כדי לקבל את 
הפירות - שאם יהיה קצר מלמטה ורחב מלמעלה תהא התבואה דוחפת את הכתלים 
מלמעלה לכאן ולכאן, שהמשא מכביד עליהם, אף אשה קצרה מלמעלה ורחבה מלמטה 

כדי לקבל את הולד.

· · ·

גם גדול צריך להשתדל בחופתו וזיווגו של חבירו הקטן ממנו

'ויביאה אל האדם', אמר רבי ירמיה בן אלעזר: מלמד שנעשה הקדוש ברוך הוא שושבין 
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לאדם הראשון ]שהרי דאג הקב"ה שיהיה לאדם אשה, כמו 'שושבין' המשתדל בחופתו 
ובזיווגו של חבירו[.

מכאן למדה תורה דרך ארץ, שיחזור גדול עם קטן בשושבינות, ואל ירע לו.

· · ·
לפי הדעה שהיה לאדם הראשון בתחילה פרצוף של זכר מצד אחד ונקבה מצד אחד, איזה פרצוף 

היה מלפנים ואיזה לאחור
פרצוף,  'ויבן ה' אלקים את הצלע' היינו  ולמאן דאמר שמה שנאמר  מבררת הגמרא: 
הי  זכר, ומצד אחד נקבה,  שמתחלתו היה לאדם הראשונים שתי פרצופים, מצד אחד 
מינייהו סגי ברישא ]איזה פרצוף היה מהלך ראשון, כלומר איזה פרצוף היה צד הפנים, 

ואיזה פרצוף היה צד העורף[.

מסתבר שפרצוף האיש לפנים, שהרי אסור ללכת אחרי אשה
אמר רב נחמן בר יצחק: מסתברא דגברא סגי ברישא ]שהפרצוף של האיש היה הולך 

ראשון, שהוא היה צד הפנים. והפרצוף של האשה היה מאחוריו בצד של העורף[, 

דתניא, לא יהלך אדם אחורי אשה בדרך, ואפילו אשתו ]שדבר זה מגונה הוא[.

נזדמנה לו אשת איש על הגשר והיא לפניו, יסלקנה לצדדין עד שיעבור לפניה. 

וכל העובר אחורי אשה ]אחורי אשת איש[ בנהר, אין לו חלק לעולם הבא, שהיא מגבהת 
בגדיה מפני המים, וזה מסתכל בה.

המרצה מעות ליד אשה כדי להסתכל בה
תנו רבנן, המרצה מעות לאשה מידו לידה כדי להסתכל בה, אפילו יש בידו תורה ומעשים 
טובים כמשה רבינו ]שקבל תורה לידו מיד ימינו של הקדוש ברוך הוא[, לא ינקה מדינה 

של גיהנם,

שנאמר 'יד ליד, לא ינקה רע', לא ינקה מדינה של גיהנם.

· · ·
דעה א' מנוח עם הארץ היה ]שהלך אחרי אשתו[

אמר רב נחמן: מנוח עם הארץ היה ]לא שמש תלמידי חכמים, שלא למד המשנה שלא 
יהלך אפילו אחורי אשתו[, דכתיב 'וילך מנוח אחרי אשתו'.

דעה ב' מנוח לא הלך אחרי אשתו אלא אחר הצעתו
מתקיף לה רב נחמן בר יצחק, אלא מעתה גבי אלקנה דכתיב 'וילך אלקנה אחרי אשתו'. 
ואחרי  דבריה  אחרי  אלא  ממש?  אחריה  נמי  הכי  אחריה',  וילך  'ויקם  דכתיב  אלישע  וגבי 

עצתה, הכא נמי אחרי דבריה ואחרי עצתה.

]לדעה א', מנוח לא ידעה אפילו חומש:[ אמר רב אשי: ולמאי דקאמר רב נחמן מנוח 
עם הארץ היה, שהלך אחריה ממש, אם כן אפילו בי רב ]עם תינוקות של בית רבן[ נמי 
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לא קרא, שנאמר 'ותקם רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש', ולא 
לפני האיש.

· · ·
לא ללכת אחורי אשה, ולא אחורי ע"ז, ]אבל עדיף אחורי אשה מאחורי ע"ז[

אמר רבי יוחנן: אחורי ארי, ולא אחורי אשה.

אחורי אשה, ולא אחורי עבודת כוכבים.

לא ללכת אחורי ביהכנ"ס בשעה שמתפללים ]והוא יותר חמור מאחורי ע"ז[
]שכיון שאינו  אחורי עבודת כוכבים, ולא אחורי בית הכנסת בשעה שהצבור מתפללין 

נכנס נראה כפורק עול ומבזה בית הכנסת[.

]אם נושא דבר:[ ולא אמרן אלא דלא דרי מידי ]שלא נושא דבר[, ואי דרי מידי ]אבל 
אם עובר אחורי בית הכנסת כשנושא דבר, אין כאן גנאי, שמוכח הדבר שמה שלא נכנס 

הוא מפני המשוי[ לית לן בה ]ואין בזה אסור[. 

ולא אמרן אלא דליכא פתחא אחרינא ]שאין לבית הכנסת פתח  ]אם יש פתח אחר:[ 
אחר[. ואי איכא פתחא אחרינא, לית לן בה, שאין כאן גנאי, שמי שרואהו עובר מאחורי 

בית הכנסת סובר שבודאי הוא נכנס בפתח השני.

ולא אמרן אלא דלא רכיב חמרא. אבל רכיב חמרא, לית לן בה,  ]אם רוכב על חמור:[ 
שרואים שאינו נכנס מטעם אחר. ואינו נראה כפורק עול. 

]אם מניח תפילין:[ ולא אמרן אלא דלא מנח תפילין. אבל מנח תפילין, לית לן בה, שהרי 
רואים שאינו פורק עול. 

· · ·
רב: יצר הרע דומה לזבוב

אמר רב: יצר הרע דומה לזבוב, ויושב בין שני מפתחי הלב, שנאמר 'זבובי מות יבאיש יביע 
שמן רוקח', יביע הוא לשון אבעבועות, שכל משקה מסריח, מעלה רתיחה ואבעבועות.

שמואל: יצר הרע דומה לחטה
ושמואל אמר: כמין חטה הוא דומה, שנאמר 'לפתח חטאת רובץ' ]חטאת לשון חטה[. 

שתי כליות באדם, אחת יועצת לטוב ואחת לרעה
תנו רבנן, שתי כליות יש בו באדם, אחת יועצתו לטובה, ואחת יועצתו לרעה, ומסתברא 

דטובה לימינו ורעה לשמאלו דכתיב 'לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו'.

פעולת האיברים: כליות, לב, לשון, פה, ושט, קנה, ריאה, כבד, מרה, טחול, קרקבן, קיבה, אף
תנו רבנן: כליות, יועצות ]את הלב מה לעשות[. לב, מבין ]מה עליו לעשות, אם ישמע 

לעצת הכליות אם לאו[.
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לשון, מחתך ]הדיבור להוציאו מפיו[. פה, גומר ]השפתיים גומרות להוציא את הדיבור[. 
ושט, מכניס ומוציא כל מיני מאכל. קנה, מוציא קול.

]עמוד ב[ ריאה, שואבת כל מיני משקין ]לאחר שהמשקין נכנסין לכרס, הריאה שואבתם 

מבעד לדופני הכרס[.

כבד, כועס. מרה, זורקת בו טפה מרה ומניחתו ]מניחה את הכבד מהכעס[. טחול, שוחק.

קרקבן, טוחן ]המאכל[. קיבה, ישנה. אף, נעור ]מקיץ את האדם משנתו[.

נעור הישן ישן הנעור ]אם נתחלפה ובאה השינה מן האף והקיבה נעורת[, נמוק והולך 
לו, האדם מתנוון והולך לו ונמשך למיתה.

תנא, אם שניהם ישנים ]האף והקיבה[, או שניהם נעורים ]האף והקיבה[, מיד מת.

שפיטת האדם על ידי היצר טוב או היצר הרע

'ולבי חלל בקרבי', ]יצר  תניא רבי יוסי הגלילי אומר: צדיקים, יצר טוב שופטן, שנאמר 
הרע הרי הוא כמת בקרבי, שיש בידי לכופו[.

רשעים, יצר רע שופטן, שנאמר 'נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו', 
]שהיצר הרע אומר לרשע אל יהא פחד אלהים לנגד עיניך, אלמא יצר הרע שופטו, עד 

שמרחיקו שאינו מתפחד מיוצרו[.

בינונים זה וזה שופטן, שנאמר 'יעמוד ]הקדוש ברוך הוא[ לימין אביון להושיע משפטי 
נפשו', ]שמע מיניה יש לך אדם שיש לנפשו שני שופטים[.

]מי נקרא בינוני[

]דעת רבא:[ אמר רבא: כגון אנו בינונים.

'חיים' לכל  אמר ליה אביי: לא שביק מר חיי לכל בריה ]לא נותן כבודו  ]דעת אביי:[ 
בריה, כלומר אם אתה מן הבינונים, אין לך צדיק גמור בעולם[.

בריאת העולם לצדיק הגמור ולרשע הגמור

]לרשעים  גמורי  לרשיעי  אלא  העולם[  נברא  ]לא  עלמא  איברי  לא  רבא:  ואמר 
ליטול  וצריכין  כלום,  הבא  בעולם  להם  שאין  הזה  העולם  נברא  שלהם  גמורים[, 
שאין  הבא,  העולם  נברא  שלהם  גמורים[  ]לצדיקים  גמורי  לצדיקי  או  כאן,  שכרן 

להם בעולם הזה כלום. 

גמור  צדיק  אם  בנפשיה  אינש  לידע  רבא:  אמר  רשע:[  או  צדיק  הוא  אם  לידע  ]צריך 
הוא אם לאו.

אמר רב: לא איברי עלמא אלא לאחאב בן עמרי ולרבי חנינא בן דוסא.

לאחאב בן עמרי, העולם הזה ]שאחאב היה רשע, ונטל שכרו בעולם הזה שהיה עשיר 
מאד[. 
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ולרבי חנינא בן דוסא, העולם הבא ]שלא היה לו בעולם הזה כלום, והיה די לו בקב 
חרובין מערב שבת לערב שבת[.

· · ·
שנינו במשנה: חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, שנאמר, 'ואהבת 
'ובכל  הרע.  וביצר  טוב  ביצר  יצריך,  בשני  לבבך'  'בכל  וגו'.  לבבך'  בכל  אלהיך  ה'  את 

נפשך', אפילו הוא נוטל את נפשך. 'ובכל מאדך', בכל ממונך.

בירור: מדוע נאמר גם בכל נפשך וגם בכל מאדך
תניא, רבי אליעזר אומר: אם נאמר 'בכל נפשך' ]בחייך, אפילו הוא נוטל את נשמתך[, 
למה נאמר 'בכל מאדך' ]בממונך, אפילו הוא נוטל ממונך[. ואם נאמר 'בכל מאדך', למה 

נאמר 'בכל נפשך'.

ביאור: לאדם שגופו הכי חביב לו, נאמר 'בכל נפשך' תמסור את גופך ]וכל שכן את ממונך[. ולאדם 
שממונו הכי חביב לו, נאמר 'ובכל מאדך' תמסור את ממונך ]וכל שכן את גופך[

אלא אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו לכך נאמר 'בכל נפשך'.

ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, לכך נאמר 'בכל מאדך' מן החביב עליך.

· · ·
אפילו הוא נוטל את נפשך ]מעשה הריגת רבי עקיבא על שלימד תורה ברבים[

רבי עקיבא אומר 'בכל נפשך', אפילו נוטל את נפשך.

תנו רבנן, פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה.

בא פפוס בן יהודה, ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים, ועוסק בתורה.

אמר ליה פפוס: עקיבא, אי אתה מתירא מפני מלכות.

]משל למה הדבר דומה:[ אמר לו רבי עקיבא: אמשול לך משל, למה הדבר דומה, לשועל 
שהיה מהלך על גב הנהר, וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום.

אמר להם השועל: מפני מה אתם בורחים?

אמרו לו הדגים: מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם.

אמר להם השועל: רצונכם שתעלו ליבשה, ונדור אני ואתם, כשם שדרו אבותי עם אבותיכם.

אמרו לו הדגים: אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות?

לא פקח אתה, אלא טפש אתה.

ומה במקום חיותנו, אנו מתיראין. במקום מיתתנו, על אחת כמה וכמה.

]הנמשל:[ אף אנחנו עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה, שכתוב בה 'כי הוא חייך ואורך 
ימיך' כך ]שבמקום חיותינו אנו מתיראין[, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה על אחת כמה 

וכמה ]שבמקום מיתתנו אנו מתיראים[.
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אמרו, לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא, וחבשוהו בבית האסורים. ותפסו 
לפפוס בן יהודה, וחבשוהו אצלו.

אמר לו רבי עקיבא: פפוס, מי הביאך לכאן?

אמר ליה פפוס: אשריך רבי עקיבא, שנתפסת על דברי תורה. אוי לו לפפוס, שנתפס על 
דברים בטלים.

והיו סורקים את בשרו  זמן קריאת שמע היה,  בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, 
במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים ]שהיה קורא קריאת שמע[. 

אמרו לו תלמידיו: רבינו, עד כאן?

אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה 'בכל נפשך' אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי: 
מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו?

היה מאריך ב'אחד', עד שיצתה נשמתו ב'אחד'.

יצתה בת קול ואמרה: אשריך, רבי עקיבא, שיצאה נשמתך באחד.

אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: זו תורה וזו שכרה, ממתים ידך ה' ממתים 
וגו' כלומר, מידך היה לו למות, ולא מידי בשר ודם.

אמר להם הקדוש ברוך הוא: חלקם בחיים.

יצתה בת קול ואמרה: אשריך רבי עקיבא, שאתה מזומן לחיי העולם הבא.

· · ·
לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח שהוא מכוון כנגד בית קדשי הקדשים וכו'.

לא יקל ראשו כנגד הר הבית ממקום שיכול לראות את הר הבית

אמר רב יהודה אמר רב: לא אמרו שאסור להקל את ראשו אלא מן הצופים ולפנים ]בכל 
המקום שאפשר לראות משם את הבית עד צופים )שהוא המקום הכי מרוחק מירושלים 
שעוד אפשר לראות ממנו את הר הבית([ וברואה ]גם במקומות האלו, האיסור הוא רק 
אם הוא במקום גבוה שאכן יכול לראות משם את הר הבית, אבל אם הוא עומד מקום 

נמוך שאין הר הבית נראה משם, )אף שהוא קרוב להר הבית(, מותר[.

ברייתא: האיסור רק ממקום שיכול לראות את הר הבית ובזמן שבית המקדש קיים

איתמר נמי, אמר רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא, הכי אמר רבי יוחנן: לא אמרו אלא 
ובזמן שהשכינה שורה  מן הצופים ולפנים, וברואה, ובשאין גדר מפסיק בינו להר הבית, 

שבית המקדש קיים.

· · ·

דעה א': ביהודה ובגליל נפנה בכיוון שאינו כנגד בית המקדש

ולכן אם אדם עומד בקו  יהודה.  ירושלים היא בקצה הכי צפוני של ארץ  תנו רבנן, 
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ישר עם ירושלים, מצדה הימני ]דרומית לירושלים[, אסור להיפנות לכיוון זה, בין שפניו 
כלפי צפון ואחוריו לדרום, או להיפך, כיון שהוא כנגד ירושלים ממש.

הנידון כאן כשאינו בקו ישר עם ירושלים, אלא לפניה ]כלפי מזרח[ או אחוריה ]כלפי 
הנפנה ביהודה, לא יפנה מזרח  'צדדים'(, ועל כך אומרת הברייתא:  מערב[, )שזה נקרא 
ומערב, שנמצא שאחוריו או פניו כנגד ירושלים ]לא כנגד ממש, אלא בצדדים שלפני 

ירושלים או בצדדים שלאחורי ירושלים[, אלא יפנה לכיוון צפון ודרום.

ובגליל שהוא בצד צפון של ארץ ישראל, לא יפנה אלא מזרח ומערב, שאם יפנה בין 
צפון לדרום, נמצא שהוא מגולה כלפי דרום ]מלפניו או מאחריו[, וירושלים היא לצד 

דרום הגליל.

דעה ב': ביהודה ובגליל אין דין לאיזה צד להיפנות

גדר,  שם  שאין  ובמקום  ברואה,  אלא  אסרו  לא  אומר:  יוסי  רבי  שהיה  מתיר.  יוסי  ורבי 
ובזמן שהשכינה שורה.

דעה ג': ביהודה ובגליל, כנגד ירושלים ממש אסור ובצדדים מותר

וחכמים אוסרים.

מבררת הגמרא: חכמים היינו תנא קמא, שגם הם אוסרים בין ברואה ובין בשאינו רואה, 
בין בזמן שבית המקדש קיים ובין שאינו קיים.

יוסי  רבי  דברי  על  נאמרו  כאן  צדדין, שדברי חכמים  בינייהו  איכא  הגמרא:  מבארת 
וסוברים  ועל כך חולקים חכמים  שמתיר בכל אופן שהוא נפנה ממקום שאינו רואה, 
ירושלים  וממול  ]כנגד  ירושלים  ישר עם  שאסור אף כשאין רואה אם הוא ממש בקו 

ממש[, אבל אם אינו כנגדה ממש, אלא בצדדים שלפניה או שלאחריה, מותר.

בקו  זה  ]שאין  או שלאחריה  בצדדים שלפניה  וסובר שגם  חולק תנא קמא  כך  ועל 
ישר עם ירושלים אלא לפני ירושלים או מאחורי ירושלים, כל שהוא לאותו צד וכיוון 
של ירושלים[ אסור, כמבואר בדברי תנא קמא, שאסר בכל יהודה במזרח ובמערב. ובכל 

הגליל בצפון ודרום.

]ברייתא נוספת, דעת תנא קמא כדעה א':[

תניא אידך: הנפנה ביהודה, לא יפנה מזרח ומערב, אלא צפון ודרום. ובגליל, צפון ודרום, 
אסור. מזרח ומערב, מותר.

]דעת רבי יוסי, כמבואר לעיל דעתו בדעה ב':[

ורבי יוסי מתיר. שהיה רבי יוסי אומר: לא אסרו אלא ברואה.

דעה ד': ביהודה ובגליל בזמן שבית המקדש קיים אסור

רבי יהודה אומר: בזמן שבית המקדש קיים, אסור. בזמן שאין בית המקדש קיים, מותר.
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דעה ה': גם בחו"ל אסור גם כשאין בית המקדש קיים
רבי עקיבא, אוסר בכל מקום.

מבררת הגמרא: רבי עקיבא, היינו תנא קמא.

בחוץ  גם  מקום,  בכל  אוסר  עקיבא  שרבי  לארץ,  חוץ  בינייהו  איכא  הגמרא:  מבארת 
לארץ. ותנא קומא אוסר רק בארץ ישראל.

רבה נהג כרבי עקיבא
רבה, הוו שדיין ליה לבני ]הלבנים שישב עליהן להיפנות היו מתוקנות וזקופות[ מזרח 
ומערב, כלומר: לבינה אחת היתה מונחת בצד צפון, והלבינה השניה בצד דרום, ואורך 
וקצה הלבינים לצד  לכיוון מזרח  ]לדוגמא: ראש הלבינים  בין מזרח למערב  הלבינים 
מערב[, נמצא שהיושב על רוחב הלבינה ]כדי להיפנות[ פניו ואחוריו בין צפון לדרום.

צפון  בין  יהיה  שאורכם  הלבינים  את  הפך  אביי,  ]הלך  ודרום  צפון  שדנהו  אביי  אזל 
לדרום, ואז נמצא שהיושב על רוחב הלבינה פניו ואחוריו בין מזרח למערב[, ועשה כן 
יהיה פרועו  כדי לבדוק אם רבה מקפיד בדוקא לא להיפנות בין מזרח למערב, שלא 

שמלפניו או שמאחריו לצד מערב, שהרי ארץ ישראל היא לצד מערב של בבל.

על רבה תרצנהו ]נכנס רבה, וסידר את האבנים מחדש כמו שהיו בתחילה, באופן שלא 
יפנה בין מזרח למערב[, ואמר מאן האי דקמצער לי ]מי הוא זה שמצער אותי ומוזיז את 
האבנים[, אנא כרבי עקיבא סבירא לי דאמר בכל מקום אסור ]ואף בחו"ל אסור להיפנות 

בצד שלכיוון ארץ ישראל[.

�
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ברכות דף סב יום חמישי ט' אדר תש"פ 

ג' דברים שלמד רבי עקיבא מהנהגת רבי יהושע בבית הכסא
תניא, אמר רבי עקיבא: פעם אחת נכנסתי אחר רבי יהושע לבית הכסא, ולמדתי ממנו 

שלשה דברים:

למדתי, שאין נפנין ]ביהודה[ מזרח ומערב שלא יהיה מגולה כנגד בית המקדש, אלא 
צפון ודרום.

ולמדתי, שאין נפרעין ]אין מגלה גופו[ מעומד, אלא מיושב, שכך הוא יותר צנוע. 

ולמדתי, שאין מקנחין בימין, אלא בשמאל.

אמר ליה בן עזאי: עד כאן ]כלומר, כל זה[ העזת פניך ברבך, שנסתכלת בכל אלו.

אמר ליה רבי עקיבא: תורה היא, וללמוד אני צריך.

בן עזאי למד מהנהגת רבי עקיבא בבית הכסא ג' דברים הנ"ל
ממנו  ולמדתי  הכסא,  לבית  עקיבא  רבי  אחר  נכנסתי  אחת  פעם  אומר:  עזאי  בן  תניא, 

שלשה דברים:

למדתי, שאין נפנין מזרח ומערב אלא צפון ודרום.

ולמדתי, שאין נפרעין מעומד אלא מיושב.

ולמדתי, שאין מקנחין בימין אלא בשמאל.

אמר לו רבי יהודה: עד כאן העזת פניך ברבך.

אמר לו בן עזאי: תורה היא, וללמוד אני צריך.

רב כהנא שוכב תחת מיטתו של רב כדי ללמוד מהנהגתו
רב כהנא על גנא תותיה פורייה דרב ]רב כהנא נכנס ושכב תחת מיטתו של רב[. 

ריצוי תשמיש[  כהנא שרב שח עם אשתו שיחה בטלה של  רב  ]שמע  שמעיה דשח 
ושחק, ועשה צרכיו ]שימש מטתו[.

]דומה פיו של רב כאדם  דמי פומיה דאבא כדלא שריף תבשילא  אמר ליה רב כהנא 
רעב, כמו שלא שמשת מטתך מעולם שאתה נוהג קלות ראש זה לתאותך[.

פוק דלאו אורח ארעא ]צא, שאין זה  כהנא הכא את ]כהנא, כאן אתה[  אמר ליה רב: 
דרך ארץ[.

אמר לו רב כהנא: תורה היא, וללמוד אני צריך.

מפני מה אין מקנחין בימין
מפני מה אין מקנחין בימין, אלא בשמאל?

]טעם א:[ אמר רבא: מפני שהתורה ניתנה בימין, שנאמר 'מימינו אש דת למו'.
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לפה  להושיטה  ]שרגילים  לפה  קרובה  שהיא  מפני  אמר:  חנה  בר  בר  רבה  ב:[  ]טעם 
כשאוכלים[.

את  קושר  ימין  שביד  תפילין  בה  שקושר  מפני  אמר:  לקיש  בן  ורבי שמעון  ג:[  ]טעם 
התפילין בזרוע שמאלו.

]טעם ד:[ רב נחמן בר יצחק אמר: מפני שמראה בה טעמי תורה ]שמוליך ידו לפי טעם 
נעימות  ובצלצול  קול,  בהגבהת  בין  בניקוד,  בין  וכתובים,  נביאים  תורה  של  הנגינה 

הנגינה של ה'טעמים'[.

]תנא כטעם ב'[ כתנאי, רבי אליעזר אומר: מפני שאוכל בה.

]טעם ה'[ רבי יהושע אומר: מפני שכותב בה.

]תנא כטעם ד'[ רבי עקיבא אומר: מפני שמראה בה טעמי תורה.

שמירת הצנוע בבית הכסא

אמר רבי תנחום בר חנילאי: כל הצנוע בבית הכסא, נצול משלשה דברים, מן הנחשים, ומן 
העקרבים, ומן המזיקין, שמתוך צניעתו מתנהג בנחת ובשתיקה, ואין הנחשים מרגישים 

להתקנאות בו, ואף המזיקין חסין עליו.

ויש אומרים, אף חלומותיו מיושבים עליו, שאין המזיקין מבהילין אותו.

· · ·

המסורת והמנהג של בית הכסא: לשתוק שם ]ובזה ניצולים מהיזק[

ההוא בית הכסא דהוה בטבריא, כי הוו עיילי ביה בי תרי אפילו ביממא מתזקי ]אפילו 
שהיו נכנסים לשם שנים יחד, ואפילו ביום, היו ניזוקים[.

רבי אמי ורבי אסי, הוו עיילי ביה חד וחד לחודיה ]היו נכנסים בו אחד אחד לחוד[ ולא 
מתזקי ]ולא היו ניזוקים[.

אמרי להו רבנן: לא מסתפיתו ]אינכם מפחדים[?

אמרי להו רב אמי ורב אסי: אנן קבלה גמירינן ]אנחנו קיבלנו מסורת ומנהג מרבותינו 
באופן הנהגת בית הכסא[, קבלה דבית הכסא, צניעותא ושתיקותא ]צניעות ושתיקה[.

]המסורת והמנהג של יסורים:[ קבלה דיסורי, שתיקותא ומבעי רחמי ]שלא יבעט ביסורין 
הבאים עליו[.

שה לשמירה בבית הכסא, שלא ילך יחידי

אביי, מרביא ליה ]אמיה[ אמרא למיעל בהדיה לבית הכסא ]אמו של אביי )אמו נפטרה 
כשנולד, והיה זה 'אומנת' שגידלה אותו( היתה מגדלת לו 'שה', והיתה מרגילה את השה 

שילך עמו תמיד לבית הכסא, לשמירה[.

מבררת הגמרא: ולרביא ליה גדיא ]מדוע היא גידלה לו שה, ולא גידלה לו גדי עיזים[.
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ושד של בית הכסא  'שעיר',  עיזים, נקרא  גדי  שעיר בשעיר מיחלף,  מבארת הגמרא: 
דומה לשעיר, שעליהם נאמר בפסוק 'ושעירים ירקדו שם', ולכן היא לא גידלה לו שעיר.

כיצד שמרה אשת רב חסדא על רב חסדא מהיזקי בית הכסא

רבא, מקמי דהוי רישא ]לפני שהיה ראש ישיבה[ מקרקשא ליה בת רב חסדא אמגוזא 
בלקנא ]אשתו בת רב חסדא, היתה נותנת אגוז בספל של נחשת ומקרקשת בו בבית, 

והוא נפנה מבחוץ[,

בתר דמלך ]ונעשה ראש ישיבה צריך שימור יותר מפני המזיקים, שמתקנאים השדים 
בתלמידי חכמים יותר משאר בני אדם[ עבדא ליה כוותא ומנחא ליה ידא ארישיה ]עשתה 

לו חלון, כנגד מקום שהוא נפנה שם אחורי הבית, והניחה ידה על ראשו[.

· · ·

דעה א': מאחורי גדר אין צריך להתרחק שחבירו לא ישמע שמפיח. בבקעה ]שטח פתוח[ אין 
צריך להתרחק במרחק שחבירו לא יכול לראותו

אמר עולא: אחורי הגדר, נפנה מיד, ואין צריך להתרחק כלום.

חברו  ישמע  שלא  כדי  להתרחק  ]צריך  שומע  חברו  ואין  שמתעטש  זמן  כל  ובבקעה, 
עטושים של מטה, אבל אין צריך להתרחק עד כדי שלא יראנו[.

דעה ב': מאחורי גדר צריך להתרחק שחבירו לא ישמע שמפיח. בבקעה צריך להתרחק במרחק 
שחבירו לא יכול לראותו

איסי בר נתן מתני הכי: אחורי הגדר, כל זמן שמתעטש ואין חברו שומע.

ובבקעה, כל זמן שאין חברו רואהו.

]שאלה א': בברייתא מבואר כדיעה א' שמאחורי הגדר אין צריך להתרחק[

מיתיבי, משמרי טהרות של שמן בית הבד, אם הוצרכו לפנות יוצאין מפתח בית הבד, 
ונפנין לאחורי הגדר שלפני הפתח, והן ]הזיתים והשמן[ טהורין, שאין חוששין שמא בתוך 

כך יכנס עם הארץ ויגע. הרי מוכח שנפנים אחורי הגדר מיד, ואין צריכים להתרחק.

]תשובה: הקילו בזה בשביל שמירת טהרות[

עונה הגמרא: בטהרות הקלו ]בשביל שמירת טהרות הקלו שלא יצטרכו להתרחק, אבל 
במקרה רגיל צריכים להתרחק[.

]שאלה ב': בברייתא מבואר כדעה א' שבבקעה אין צריך להתרחק[

תא שמע, כמה ירחקו שומרי טהרות ויהיו ]השמן והזיתים[ טהורין, כדי שיהא רואהו, 
וכיון דאינו יכול להתרחק יותר, על כרחך אם הוצרך לפנות, יפנה, והרי זה קשה על 

איסי בר נתן שמצריך להתרחק כדי שחבירו לא יראהו.
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]תשובה א': הקילו בזה בשביל אוכלי טהרות[
עונה הגמרא: שאני אוכלי טהרות דאקילו בהו רבנן, בשביל שמירתן הקלו בבית הכסא.

]תשובה ב': לדעה ב' אין צריך להתרחק עד שלא יראה אותו כלל, וממילא יכול להתרחק עד 
מקום שעדיין רואים אותו ויכול לשמור על הטהרות[

רב אשי אמר: מאי 'כל זמן שאין חברו רואה' דקאמר איסי בר נתן, כל זמן שאין חברו 
רואה את פרועו, אבל לדידיה חזי ליה ]אין צריך להתרחק עד שחבירו לא יראהו כלל, אלא 
צריך להתרחק עד שחבירו לא יראה את גופו המגולה, אבל אותו עצמו יכול לראות, 

וממילא הוא יכול לראות את האחרים ויכול לשמור על הטהרות[.

· · ·

אין קורין צנוע אלא לצנוע בבית הכסא ]מעשה בספדן שאמר על אדם שהוא צנוע[
ההוא ספדנא דנחית קמיה דרב נחמן ]היה ספדן שירד לפני רב נחמן[ אמר: האי צנוע 

באורחותיו הוה.

אמר ליה רב נחמן: את עיילת בהדיה ]אתה נכנסת עמו[ לבית הכסא, וידעת אי צנוע אי 
לא, דתניא: אין קורין צנוע, אלא למי שצנוע בבית הכסא.

מבררת הגמרא: ורב נחמן מאי נפקא ליה מיניה?

מבארת הגמרא: משום דתניא, כשם שנפרעין מן המתים, כך נפרעין מן הספדנין ]שאומרים 
דברים שאינם נכונים על המת[, ומן העונין אחריהן.

· · ·

ברייתא: צניעות להיפנות ביום במקום רחוק כמו בלילה שנפנים במקום רחוק
תנו רבנן, איזהו צנוע, זה הנפנה בלילה, במקום שנפנה ביום ]מתרחק מבני אדם בלילה 

כביום[.

שאלה מדברי האמוראים מוכח שאין צריך להתרחק בלילה
איני ]האמנם[, והאמר רב יהודה, אמר רב: לעולם ינהיג אדם את עצמו ]לפנות[ שחרית 
]קודם היום[ וערבית ]משחשכה[, כדי שלא יהא צריך להתרחק, אלמא אין מתרחקין בלילה.

]רבא לא היה מתרחק בלילה:[ ותו, רבא ביממא הוה אזיל ]רבא ביום היה הולך[ עד מיל, 
ובליליא אמר ליה לשמעיה ]לשמשו[ פנו לי דוכתא ]פנו לי מקום מבני אדם[ ברחובה דמתא.

]רבי זירא לא היה מתרחק בלילה:[ וכן אמר ליה רבי זירא לשמעיה ]לשמשו[ חזי מאן 
דאיכא אחורי בית חבריא דבעינא למפני ]תראה מי נמצא מאחורי 'בית החברים' שאני 

רוצה להיפנות[.

תשובה א: כונת הברייתא שיפנה ביום כמו בלילה בצניעות, אך אין צריך להתרחק בלילה
עונה הגמרא: לא תימא ]אל תאמר[ שנפנה בלילה במקום שנפנה ביום, שצריך להתרחק. 
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אלא, אימא ]תאמר[ שנפנה בלילה כדרך שנפנה ביום לענין צניעות שלא יגלה יותר ממה 
שצריך ]כמבואר לעיל בדף כג[

תשובה ב: כונת הברייתא שיפנה במקום צנוע ביום כמו בלילה, אך אין צריך להתרחק לא ביום 
ולא בלילה

רב אשי אמר: אפילו תימא אפילו אם תאמר שנפנה בלילה במקום שנפנה ביום, אין 
הכונה שצריך להתרחק, אלא לא נצרכה אלא לקרן זוית שאם יש קרן זוית סמוך צריך 

להסתלק שם בלילה כביום, ולא יפנה בגלוי.

· · ·

ינהיג עצמו שחרית וערבית שלא יצטרך להתרחק

ינהיג אדם את עצמו שחרית וערבית, כדי שלא  גופא, אמר רב יהודה אמר רב: לעולם 
יהא צריך להתרחק.

תניא נמי הכי: בן עזאי אומר, השכם וצא, הערב וצא, כדי שלא תתרחק.

משמוש לפני הישיבה

משמש ושב ]משמש תחילה בצרור או בקיסם לפתוח נקבים ורק אחר כך שב[. ואל תשב 
ותמשמש ]אחר הישיבה[, שכל היושב וממשמש, אפילו עושין כשפים באספמיא, באין עליו.

]לחש למי ששכח וישב ואחר כך שימש:[ ואי אנשי ויתיב ]ואם שכח וישב[ ואחר כך 
משמש, מאי תקנתיה?

כי קאי ]כאשר יעמוד[ לימא הכי ]יאמר כך:[ 'לא לי לא לי' ]לא תוכלו לי[, לא תחים ולא 
תחתים ]הם שמות הכשפים[, לא הני ולא מהני ]לא כולן ולא מקצתן[, לא חרשי דחרשא 

ולא חרשי דחרשתא ]לא מכשפות מכשף זכר, ולא מכשפות מכשפה נקבה[.

מאמר נוסף מבן עזאי על מקום הראוי לשכיבה והראוי לישיבה

]עמוד ב[ תניא, בן עזאי אומר: על כל משכב, שכב. חוץ מן הקרקע.

על כל מושב, שב. חוץ מן הקורה, שמא תפול.

מעלת שינה, ומעלת יציאה לנקביו בעמוד השחר

אמר שמואל: שינה בעמוד השחר, כאסטמא לפרזלא כעירוב פלדה עם ברזל, שמחזקת 
מאד את הברזל, כך השינה בעלות השחר, מועילה ומחזקת מאד את הגוף.

יציאה בעמוד השחר, כאסטמא לפרזלא כעירוב פלדה עם ברזל, שמחזקת אותו מאד, 
כך יציאה להיפנות בעמוד השחר מועילה לגוף. 

אכילה כשהוא רעב, יציאה לנקביו כשצריך לנקביו, מכירת תאנים כשיש להם תובעים

בר קפרא, הוה מזבן מילי בדינרי ]היה מוכר דברי חכמה בדינרים[.
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א. עד דכפנת ]עד שאתה רעב[ אכול, שאם תשהה, תעבור ממך תאות המאכל, ואין 
המאכל מועיל.

ב. עד דצחית ]עד שאתה צמא[ שתי.

ג. עד דרתחא קדרך ]עד שקדירתך חמה[ שפוך קודם שתצטנן, משל הוא זה, כשאתה 
צריך לנקביך, שפוך, ואל תשהא אותם.

ד. אם תשמע קרנא קריא ברומי ]קול קרן ברומי[ הוא סימן למבקשי תאנים לקנות 
מוכר  ]בן  מזבין תאני  בר  אתה  הזהר  בבית,  אביך  אין  אם  ולכן  אחר,  למקום  ולהוליך 

התאנים[, תאני דאבוך זבין ]ותמכור את התאנים של אביך בעוד שיש להם תובעים[.

זהירות בשמירת העינים בדרכים
אמר להו אביי לרבנן: כי עייליתו בשבילי דמחוזא ]כשאתם נכנסים ללכת בשבילי העיר 
מחוזא[ למיפק ביה בחקלא ]לצאת מהם לשדה[, לא תחזו לא להך גיסא ולא להך גיסא 

]לא תסתכלו לא לצד זה ולא לצד זה[,

]ואין זה  ולאו אורח ארעא לאסתכולי בהו  דלמא יתבי נשי ]שמא יושבות שם נשים[, 
דרך ארץ להסתכל בהם[. 

· · ·
רב ספרא היה בבית הכסא ואמר לרבי אבא 'יכנס כבודו'

רב ספרא על ]נכנס[ לבית הכסא,

אתא ]בא[ רבי אבא, נחר ליה אבבא ]דפק על השער[ לידע אם יש שם אדם.

אמר ליה רב ספרא: ליעול מר ]יכנס כבודו[. 

רב אבא שואל: והרי אסור לדבר בבית הכסא
בתר דנפק ]לאחר שיצא[ אמר ליה ]רבי אבא לרב ספרא[ עד השתא לא עיילת לשעיר 
]עד עכשיו לא נכנסת לשעיר, שאינן צנועים בבית הכסא[ וגמרת לך מילי דשעיר ]ולמדת 

מהנהגת שעיר, שאינך צנוע, שאתה מדבר בבית הכסא[.

]ראיה ממשנה שאין מדברים:[ לאו הכי תנן ]וכי לא כך שנינו במשנה:[ מדורה היתה 
של  הכסא  ובית  טבילה,  אחר  שם  להתחמם  לכהנים  אור  של  גדול  היסק  בעזרה,  שם 
כבוד היה שם, וזה היה כבודו: מצאו נעול, בידוע שיש שם אדם. מצאו פתוח, בידוע שאין 
שם אדם, הרי שעשו סימן לידע אם יש אדם בבית הכסא כדי שלא ידברו בבית הכסא, 

אלמא לאו אורח ארעא הוא ]הרי מוכח מכאן שאין זה דרך ארץ לדבר בבית הכסא[.

רב ספרא דיבר, מפני שחשב שיש סכנה אם ימתין
והוא ]רב ספרא[ סבר, דיבר ואמר לו להיכנס, מפני שחשש שאם ימתין, ולא יאמר לו 
מיד שיכנס מסוכן הוא, דתניא רבן שמעון בן גמליאל אומר: עמוד החוזר, מביא את האדם 

לידי הדרוקן. סילון החוזר, מביא את האדם לידי ירקון.

· · ·
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עונשו של פרסאה שהפריע לרבי אלעזר בבית הכסא
רבי אלעזר על ]נכנס[ לבית הכסא.

אותו  ודחק  לישראל,  מציקים  שהיו  מהפרסיים  אחד  ]בא  דחקיה  פרסאה  ההוא  אתא 
לצאת מבית הכסא[. 

קם רבי אלעזר ונפק ]ויצא מבית הכסא[. 

החלחולת  את  הפרסי  של  מגופו  והוציא  נחש  ]בא  לכרכשיה  שמטיה  דרקונא  אתא 
שהרעי יוצא בו[.

קרי עליה רבי אלעזר: 'ואתן אדם תחתיך', אל תקרי אדם, אלא אדום.

· · ·
צניעותו של שאול בבית הכסא הצילה אותו מהריגה

]בירור בפסוק:[ כאשר שאול ברח מדוד, והיה צריך להיפנות, נכנס למערה להיפנות בה, 
וכשיצא ודוד כרת את כנף מעילו, אמר דוד לשאול: 'ואמר להרגך ותחס עליך', מבררת 
הגמרא, מדוע כתוב 'ואמר', והלא 'ואמרתי' מיבעי ליה ]היה צריך לומר 'ואמרתי', שהרי 

דוד המלך מדבר על עצמו שהוא 'אמר' )חשב בליבו( להרוג את שאול[.

ועוד קשה בלשון הפסוק, מדוע נאמר 'ותחס', והלא 'וחסתי' מיבעי ליה ]היה צריך לומר 
'וחסתי' שהרי דוד המלך אומר על עצמו 'וחסתי' לא להרוג את שאול[. 

]ביאור הפסוק:[ אמר רבי אלעזר: כך הוא ביאור הפסוק: אמר לו דוד לשאול, מן התורה 
נאמר  ולכן  להרגו,  השכם  להרגך,  בא  אמרה:  והתורה  אתה,  רודף  אתה, שהרי  הריגה  בן 

'ואמר להרגך', שהקב"ה אמר והתיר להרגך.

בצניעות  נהגת  שם  ואף  צניעות,  בשביל  למערה  שנכנסת  בך,  שהיתה  צניעות  אלא 
זו  'ותחס עליך', לא אני חסתי עליך, אלא התנהגותך היא  היא חסה עליך, ולכן נאמר 

שחסה עליך.

דכתיב  שאול,  הצניעות של  הנהגת  היא  ומאי  למערה:[  בכניסה  ]צניעותו של שאול 
'ויבא אל גדרות הצאן על הדרך ושם מערה ויבא שאול להסך את רגליו', תנא: גדר לפנים 

מן גדר, ומערה לפנים ממערה, שנכנס למקום צנוע ומכוסה מן העין.

]צניעותו של שאול בתוך המערה:[ בלשון הפסוק נאמר 'להסך', אמר רבי אלעזר: מלמד 
שסכך עצמו את רגליו, בבגדיו, כסוכה.

· · ·
בגלל שדוד המלך ביזה את הבגדים ]שכרת כנף מעילו של שאול[ בסוף לא נהנה בהם ]שהבגדים 

לא חיממוהו[
עוד נאמר בפסוק 'ויקם דוד, ויכרת את כנף המעיל אשר לשאול בלט'.

אמר רבי יוסי ברבי חנינא: כל המבזה את הבגדים, סוף אינו נהנה מהם,

שנאמר, 'והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו'.



גמרא ופירושה / חיאידתובח:  | 64

ונהיה  ישראל,  את  שספר  בכך  ונענש  הסיתך'[,  ה'  'אם  ]שאמר  מסית  לקב"ה  קרה  המלך  דוד 
'דבר' בישראל

נאמר בפסוק, שדוד המלך אמר: 'אם ה' הסיתך בי ירח מנחה'.

אמר רבי אלעזר: אמר ליה הקדוש ברוך הוא לדוד: 'מסית' קרית לי,

הרי אני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו, דכתיב 'כי תשא את 
ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כפר נפשו' וגו', ]שאסור לספור את ישראל בלא כופר[.

מיד, 'ויעמוד שטן על ישראל', וכתיב 'ויסת את דוד בהם לאמר לך מנה את ישראל', וכיון 
דמנינהו לא שקל מינייהו כופר ]שדוד מנה אותם בלא כופר[, דכתיב 'ויתן ה' דבר בישראל 

מהבקר ועד עת מועד' ]שהם נענשו ב'דבר'[. 

מאי 'עת מועד'?

אמר שמואל סבא, חתניה דרבי חנינא, משמיה דרבי חנינא: ה'דבר' היה בישראל משעת 
שחיטת התמיד עד שעת זריקתו.

רבי יוחנן אמר: עד חצות ממש.

באותה שעה מת אבישי בן צרויה לכפר על כמה עוונות

נאמר בפסוק 'ויאמר למלאך המשחית בעם רב עתה הרף ידך'.

אמר רבי אלעזר: אמר ליה הקדוש ברוך הוא למלאך, טול לי רב שבהם, שיש בו ליפרע 
מהם כמה חובות, שיש במיתתו כדי לכפר על כמה עונות. באותה שעה מת אבישי בן 

צרויה ששקול כרובה של סנהדרין.

מה ה' 'ראה' שבגללו הפסיק ה'דבר'

'ובהשחית ראה ה' וינחם'.

מאי 'ראה'?

]ביאור א':[ אמר רב: ראה יעקב אבינו, דכתיב 'ויאמר יעקב כאשר ראם'.

]ביאור ב':[ ושמואל אמר: אפרו של יצחק ראה, שנאמר 'אלהים יראה לו השה'.

]ביאור ג':[ רבי יצחק נפחא אמר: כסף כפורים ראה, הכסף שנתנו ישראל למשכן כאשר 
'והיה לבני ישראל לזכרון' לכפר,  נמנו, כיפר על מנין זה, שהרי לזכרון ניתן, כדכתיב 

ועכשיו הוצרכו כפרתו. שנאמר 'ולקחת את כסף הכפורים מאת בני ישראל' וגו'.

]ביאור ד':[ רבי יוחנן אמר: בית המקדש ראה, דכתיב 'בהר ה' יראה'.

]דעה נוספת כביאור ג':[ פליגי בה, רבי יעקב בר אידי, ורבי שמואל בר נחמני: חד אמר, 
כסף הכפורים ראה.

]דעה נוספת כביאור ד':[ וחד אמר: בית המקדש ראה.
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]מסתבר כדעה ד:[ ומסתברא כמאן דאמר בית המקדש ראה, שנאמר 'אשר יאמר היום 
בהר ה' יראה'.

· · ·
שנינו במשנה: לא יכנס אדם להר הבית במקלו וכו', ולא יעשנו קפנדריא.

מבררת הגמרא: מאי קפנדריא?

אמר רבא: קפנדריא כשמה כמשמעה, קיצור דרך.

ורב חנא בר אדא משמיה דרב סמא בריה דרב מרי אמר: כמאן דאמר אינש אדמקיפנא אדרי 
)שורות( איעול בהא ]בעוד שאני מקיף כל שורות הבתים הללו אכנס כאן, לקצר דרכי[.

אופנים שקפנדריא מותרת
]הנכנס שלא ע"מ לעשותו קפנדריא:[ אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: הנכנס לבית 

הכנסת על מנת שלא לעשותו קפנדריא, מותר לעשותו קפנדריא.

]קודם שנבנה עליו  רבי אבהו אמר: אם היה שביל מעיקרו  ]אם היה שביל מעיקרו:[ 
בית הכנסת[, מותר.

]כשנכנס להתפלל:[ אמר רבי חלבו אמר רב הונא: הנכנס לבית הכנסת להתפלל, מותר 
לעשותו קפנדריא, שנאמר 'ובבא עם הארץ לפני ה' במועדים הבא דרך שער צפון להשתחוות 

יצא דרך שער נגב, והבא דרך שער נגב יצא דרך שער צפונה'.

· · ·
חומרת רקיקה בהר הבית בזמן הזה

שנינו במשנה ורקיקה מקל וחומר.

אמר רב ביבי אמר רבי יהושע בן לוי: כל הרוקק בהר הבית בזמן הזה, כאילו רוקק בבת 
עינו, שנאמר 'והיו עיני ולבי שם כל הימים'.

דעת רבא: מותר לירוק בבית הכנסת כמו שמותר ללכת עם מנעל
אמר רבא: רקיקה בבית הכנסת שריא, מידי דהוה אמנעל, מה מנעל בהר הבית אסור, 

בבית הכנסת מותר. אף רקיקה, בהר הבית הוא דאסור, בבית הכנסת שרי.

שאלה: מדוע אין לאסור, כמו שקפנדריא אסורה בבית כנסת
אמר ליה רב פפא לרבא, ואמרי לה רבינא לרבא, ואמרי לה רב אדא בר מתנא לרבא: 
אדיליף ממנעל נילף מקפנדריא ]עד שאתה לומד ממנעל להתיר, תלמד מקפנדריא לאסור, 

שהרי אין עושין בית הכנסת קפנדריא[.

דחיית השאלה: דין רקיקה נלמד ממנעל ולא מקפנדריא
אמר ליה: תנא יליף רקיקה ממנעל, ואת אמרת מקפנדריא.

]הברייתא שהתנא לומד בה רקיקה ממנעל:[ מאי היא? דתניא: לא יכנס אדם להר הבית, 
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לא במקלו שבידו, ולא במנעלו שברגלו, ולא במעות הצרורים לו בסדינו, ובפונדתו ]אזור 
וחומר  מקל  ורקיקה  קפנדריא,  יעשנה  ולא  לאחוריו,  מופשלת  מעות[  בו  שנותנין  חלול 
ממנעל, ומה מנעל שאין בו דרך בזיון, אמרה תורה של נעליך מעל רגליך, רקיקה שהיא 

דרך בזיון לא כל שכן.

רבי יוסי בר יהודה אומר: אינו צריך, הרי הוא אומר 'כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש 
שק', והלא דברים קל וחומר, ומה שק שאינו מאוס לפני בשר ודם כך, רקיקה שהיא מאוסה 

לפני מלך מלכי המלכים, לא כל שכן.

ביאור השאלה: נלמד רקיקה גם ממנעל וגם מקפנדריא לחומרא
]אני אמרתי שנאמר  והכא לחומרא  נימא הכא לחומרא,  ליה: אנא הכי קאמינא,  אמר 

כאן לחומרא וכאן לחומרא[,

�
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 ËÂÓ ÔÈÚÓÂ˘ Ì‡ ‰ÏÂ‚˘ ÂÈÁ‡Ï  ÂÓ‡Â
 ‰ÈÁ ÁÊÓ ‰È ‰ÈÁ‡ ‰Ï ÂÏÚÈ Â‡Ï Ì‡Â
 Ì‰Ï  ÔÈ‡  ÂÓ‡ÈÂ ÌÏÂÎ  ÂÙÎÈÂ ÂÎ Ô‚È
 ÌÚ‰  ÏÎ  ÂÚ‚  „ÈÓ Ï‡˘È  È‰Ï‡ ˜ÏÁ
 ̃ ÏÁ ÂÏ ˘È ÌÂÏ˘Â ÒÁ ÂÓ‡Â ‰ÈÎ
 Ó‡˘ ÌÂ˘Ó ‰ÓÏ ÍÎ ÏÎÂ Ï‡˘È È‰Ï‡

1 ÌÈÏ˘ÂÈÓ '‰  „Â ‰Â˙ ‡ˆ˙  ÔÂÈˆÓ ÈÎ
 ‡ÓÂÁÏ ÔÈ‡ÓËÓ Ì‰Â  ‰ËÓ ‡Â‰ ‡ÓÏ˘
ÈÂ‰ ÈÎÈ‰ ÔÈ‰ËÓ Ì‰Â ‡ÓËÓ ‡Â‰ ‡Ï‡

 ‡‰Â ‡È˙‡È‡˘ ÂÁ ÔÈ‡ ‡ÓË˘ ÌÎÁ
ÈÒ˜ È˙‰Ï  È‡˘  ÂÁ ÔÈ‡ Ò‡ ‰ËÏ
Ô Â˙ :‰È˙ Â‚ ‡Ï„ ÈÎÈ‰  ÈÎ
 Ì˘ ÂÈ‰ ‰È ÌÎÏ  ÂÈ˙Â ÂÒÎ˘Î
 ÊÚÈÏ‡ ' Â ‰ÈÓÁ 'Â  ÈÒÂÈ  ÈÂ ‰„Â‰È È
 ÌÏÂÎ ÂÁ˙Ù  ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ  È  Ï˘ Â
 ‰„Â‰È È Á˙Ù  Â˘„Â ‡ÈÒÎ‡ „ÂÎ

˘‡ ‰Â˙ „ÂÎ ÌÂ˜Ó ÏÎ ÌÈ„Ó‰
˘„Â2ÂÏ ‰ËÂ  Ï‰‡‰ ˙‡ Á˜È ‰˘ÓÂ

 ‰ÓÂ ÓÂÁÂ Ï˜ ÌÈ„ ‡Ï‰Â ‰ÁÓÏ  ıÂÁÓ
 ˘Ú ÌÈ˘ ‡Ï‡ ˜ÁÂÓ ‰È‰ ‡Ï˘ '‰  ÔÂ‡

‰Â˙ ‰Ó‡ ÏÈÓ2'‰ ˘˜Ó ÏÎ  ‰È‰Â
 ÌÈÎÏÂ‰˘ ÌÈÓÎÁ  È„ÈÓÏ˙  „ÚÂÓ Ï‰‡  Ï‡  ‡ˆÈ
 ‰Â˙ „ÂÓÏÏ ‰È„ÓÏ ‰È„ÓÓÂ  ÈÚÏ ÈÚÓ

‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚ3 ‡Â‰ ÍÂ ˘Â„˜‰ ÂÏ  Ó‡ ˜ÁˆÈ ' Ó‡  ÌÈÙ Ï‡ ÌÈÙ  ‰˘Ó Ï‡ '‰ „Â
 Ì˘Î ‰˘ÓÏ ‡Â‰ ÍÂ ˘Â„˜‰  ÂÏ  Ó‡ ÍÎ  ÈÓ‡„ ‡ÎÈ‡ ‰ÎÏ‰ ÌÈÙ  ÈÒ ‰˙‡Â È‡ ‰˘Ó  ‰˘ÓÏ

ÂÓÂ˜ÓÏ Ï‰‡‰ ÊÁ‰Â  Ï‡˘ÈÏ ÌÈÙ Ò‰ ‰˙‡ ÍÎ ÌÈÙ ÍÏ  È˙Ò‰ È‡˘3'Â‚Â ‰ÁÓ‰  Ï‡  ˘Â
‰˘ÓÏ ‡Â‰  ÍÂ ˘Â„˜‰ ÂÏ Ó‡  Â‰‡ È  Ó‡ Ï‡˘È ÒÚÎ „ÈÓÏ˙Â ÒÚÎ ‰ ÂÓ‡È Â˘ÎÚ

 ÍÈ˙Á˙ ˙˘Ó Í„ÈÓÏ˙  ÔÂ  Ô Ú˘Â‰È Â‡Ï Ì‡Â  ËÂÓ ÂÓÂ˜ÓÏ  Ï‰‡‰ ÈÊÁÓ ‰˙‡ Ì‡ Ì‰ÈÏÚ ‡‰˙ ‰Ó
 Ó‡˘ ‰ÏËÏ  „‰ ‡ˆÈ ‡Ï  ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ ‡  Ó‡ ‰ÁÓ‰ Ï‡ ˘Â È˙Î„  ÂÈÈ‰ÂÂ˙˘ÓÂ

˘„Â  ‰Â˙ „ÂÎ ‰„Â‰È '  Á˙Ù „ÂÚÂ : Ï‰‡‰  ÍÂ˙Ó ˘ÈÓÈ  ‡Ï  Ú  ÔÂ  Ô Ú˘Â‰È4 ÚÓ˘Â ˙ÎÒ‰
 ‰˘ ÌÈÚ‡ ÛÂÒ  ÌÂÈ  Â˙Â‡ ‡Ï‰Â Ï‡˘ÈÏ ‰Â˙ ‰˙ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡ ÈÎÂ ÌÚÏ ˙ÈÈ‰  ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ Ï‡˘È
'„ ‰È ÌÂÁ˙ '  Ó‡ ÈÈÒ  ‰Ó ‰˙˘ ÌÂÈÎ ÌÂÈÂ  ÌÂÈ ÏÎ ‰È„ÓÂÏ  ÏÚ ‰Â˙ ‰ÈÁ˘ Í„ÓÏÏ ‡Ï‡ ‰È‰
 ‰ÓÂ„ ‡Â˜ ÂÈ‡ „Á‡ ÚÂ ˙ÈÚÂ ˙ÈÁ˘ ÚÓ˘ ˙‡È˜ ‡Â˜ Ì„‡ È‰˘ Ú„˙ ÂÎÚ  ÙÎ ˘È‡  ‡ÈÈÁ
 ̇ È˜ ‰Â˙‰ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ ‰Â˙ Â˜ÒÚÂ ˙Â˙Î ˙Â˙Î Â˘Ú ˙ÎÒ‰ ÌÏÂÚÓ ÚÓ˘ ˙‡È˜ ‡˜ ‡Ï˘ ÈÓÎ

‡ÈÁ È ÈÒÂÈ '„Î ‰ÂÁ ‡Ï‡È˙Î„  È‡Ó ‡ÈÁ È ÈÒÂÈ ' Ó‡„5ÁÂÏ‡ÂÂ  ÌÈ„‰ (ÏÚ)
 ÌÈ˘ÙËÓ˘ ‡Ï‡ „ÂÚ ‡ÏÂ ‰Â˙ ÌÈ˜ÒÂÚÂ „ „ ÌÈ˘ÂÈ˘ ÌÈÓÎÁ  È„ÈÓÏ˙  Ï˘ Ì‰È‡Â˘ ÏÚ Á

Ì˙‰ È˙ÎÂ ÂÏ‡ÂÂ ‡Î‰ È˙Î6 ̇ ÈÚÈ‡  Â‡ËÁ ˘‡Â Ó‡˘ ÌÈ‡ËÂÁ˘ ‡Ï‡ „ÂÚ ‡ÏÂ  ÂÏ‡Â ˘‡
‡Î‰Ó  ‡ÓÈ‡7 Ó‡„Î ‰Â˙  È„ ÏÚ ÌÎÓˆÚ Â˙˙Î Ï‡˘È ÚÓ˘Â ˙ÎÒ‰  Á‡ „ ÔÚÂˆ È˘  ÂÏ‡Â

˘È˜Ï ˘È˘È˜Ï ˘È Ó‡„ Ó‡˘ ‰ÈÏÚ ÂÓˆÚ ˙ÈÓÓ˘ ÈÓ  ‡Ï‡ ÔÈÓÈÈ˜˙Ó ‰Â˙ È„  ÔÈ‡˘ ÔÈÓ
8‡„Î ˙˙Î  ÍÎ  Á‡Â Ò‰ Ï‡˘È  ÚÓ˘Â ˙ÎÒ‰ Á‡ „ Ï‰‡ ˙ÂÓÈ ÈÎ Ì„‡ ‰Â˙‰ ˙‡Ê Ó‡„

 È˙Î„ È‡Ó È‡È '  È„ ÈÓ‡ ‰‚‰È ÍÎ  Á‡Â ‰Â˙ Ì„‡ „ÂÓÏÈ ÌÏÂÚÏ ‡9 ‡ÈˆÂÈ  ÏÁ ıÈÓ ÈÎ
˘ ‰‡ÓÁ ‡ˆÂÓ ‰˙‡  ÈÓ È ‡ÈˆÂÈ ÌÈÙ‡ ıÈÓÂ Ì„ ‡ÈˆÂÈ Û‡  ıÈÓÂ ‰‡ÓÁ ÏÁ ‡È˜Ó˘ ÈÓ  ‰Â˙ Ï

 ‰ÎÂÊ ˜˙Â˘Â ‰Â˘‡ ÌÚÙ  Â ÂÈÏÚ ÒÚÂÎ˘ „ÈÓÏ˙ ÏÎ Ì„ ‡ÈˆÂÈ Û‡ ıÈÓÂ ‰ÈÏÚ  ÂÓ‡  È„˘Ó ˜È˘
 ‰Â˘‡ ÌÚÙ  Â ÂÈÏÚ ÒÚÂÎ˘ „ÈÓÏ˙ ÏÎ  È ‡ÈˆÂÈ ÌÈÙ‡  ıÈÓÂ Â‰Ë Ì„Ï ‡ÓË Ì„ ÔÈ ÔÈÁ‰Ï

˙Â˘Ù ÈÈ„Ï ˙ÂÂÓÓ ÈÈ„  ÔÈ ÔÈÁ‰Ï ‰ÎÂÊ ˜˙Â˘Â ‰È˘Â ÌÎÁ˙È˘ ‰ˆÂ‰ ÓÂ‡ Ï‡ÚÓ˘È '  Ô˙„
ÈÓÁ  Ï‡ÂÓ˘ '  Ó‡ ÚÂ ÔÈÚÓÎ  Ô‰˘ Ô‰Ó ˙ÂÈ ‰Â˙ ÚÂˆ˜Ó ÍÏ ÔÈ‡˘ ˙ÂÂÓÓ ÈÈ„ ˜ÂÒÚÈ

È˙Î„ È‡Ó10Ì‡ ‡˘˙‰Ï  ÂÙÂÒ  ‰Â˙  È„  ÏÚ ÂÓˆÚ  ÏÓ‰ ÏÎ ‰ÙÏ „È ˙ÂÓÊ  Ì‡Â ‡˘˙‰ ˙Ï
È˙Î„ È‡Ó ˘„Â ‡ÈÒÎ‡ „ÂÎ ‰ÈÓÁ '  Á˙Ù :‰ÙÏ „È ÌÓÊ Ì‡Â11ÂÎÏ  ÈÈ˜‰ Ï‡ ÏÂ‡˘ Ó‡ÈÂ

 ÓÂÁÂ Ï˜ ÌÈ„ ‡Ï‰Â  Ï‡˘È È ÏÎ ÌÚ „ÒÁ ‰˙È˘Ú ‰˙‡Â ÂÓÚ  ÍÙÈÒÂ‡  ÔÙ È˜ÏÓÚ ÍÂ˙Ó  Â„ ÂÂÒ
ÂÏÈÎ‡ÓÂ Â˙È ÍÂ˙ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ Á‡Ó‰  ÍÎ ÂÓˆÚ  „ÂÎÏ ‡Ï‡ ‰˘Ó ˙‡ ˜ ‡Ï˘ Â˙È ‰ÓÂ

˘„Â ‡ÈÒÎ‡ „ÂÎ ÈÒÂÈ ' Á˙Ù :‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚ  ÂÈÒÎÓ  Â‰‰ÓÂ Â‰˜˘ÓÂ12ÈÎ ÈÓÂ„‡  Ú˙˙  ‡Ï
 Ï‡˘È ˙‡  Â˜ ‡Ï˘ ÌÈÈˆÓ ‰ÓÂ  ÓÂÁÂ Ï˜ ÌÈ„ ‡Ï‰Â Âˆ‡ ˙ÈÈ‰ ‚  ÈÎ  ÈˆÓ Ú˙˙ ‡Ï ‡Â‰ ÍÈÁ‡

Ó‡˘ ÔÓˆÚ  ÍÂˆÏ ‡Ï‡13 „ÈÓÏ˙ Á‡Ó‰ ÍÎ  ÈÏ ˘‡  ÏÚ ‰˜Ó È˘ Ì˙Ó˘Â  ÏÈÁ  È˘‡ Ì ˘ÈÂ ˙Ú„È Ì‡Â
ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ '   Ï˘ Â ÊÚÈÏ‡ ' Á˙Ù :‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚ  ÂÈÒÎÓ Â‰‰ÓÂ  Â‰˜˘ÓÂ  ÂÏÈÎ‡ÓÂ  Â˙È ÍÂ˙ ÌÎÁ
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ברכות דף סג יום שישי י' אדר תש"פ 

הגמרא מבארת את השאלה כיצד לגבי הר הבית לומדים רקיקה ממנעל, ולגבי בית 
הכנסת רוצים ללמוד רקיקה מקפנדריא, מפני שאנו לומדים בענין רקיקה לחומרא גם 
בבית כנסת וגם בהר הבית, ואימא ]וכך נאמר:[ הר הבית דאסור במנעל, לילפא ]נלמד 

רקיקה[ ממנעל לאיסור בקל וחומר. 

ממנעל  לומד[  שאתה  ]עד  אדיליף  במנעל,  ]שמותר[  דשרי  הכנסת[  ]בית  )ב"ה(  אבל 
ולהיתר, נילף ]נלמד[ מקפנדריא ולאסור, שהרי רקיקה היא מאוסה, ויש לאוסרה. 

תשובה: רקיקה מותר בבית כנסת, כמו שבביתו של אדם אינו מקפיד שלא לירוק
אלא אמר רבא הטעם שרקיקה מותרת בבית כנסת, ואין לומדים אותה מקפנדריא: כי 
ביתו, מה ביתו אקפנדריא קפיד אינש, ארקיקה ומנעל לא קפיד אינש ]כמו שבביתו של 
אף בית הכנסת,  אדם, הוא מקפיד על קפנדריא, אבל על רקיקה ומנעל אינו מקפיד[, 

קפנדריא הוא דאסור, רקיקה ומנעל שרי.

· · ·
שנינו במשנה: כל חותמי ברכות שבמקדש וכו', בסוף כל ברכה שהיו מברכים במקדש, 
היו אומרים 'עד העולם', והתקינו לומר 'מן העולם ועד העולם': כגון בברכת חונן הדעת, 
אומרים 'ברוך אתה ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך חונן הדעת'. ]והעונים 

אומרים: 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'[.

מדוע במקדש המברכים אומרים נוסח זה והעונים אומרים: 'ברוך שם כבוד מלכותו'
מבררת הגמרא: כל כך למה היו המברכים אומרים במקדש ברוך ה' ]מן העולם[ ועד 

העולם, והעונים היו אומרים 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'?

וענייה  'אמן' במקדש, שלא היה די במקדש בברכה  לפי שאין עונין  מבארת הגמרא: 
רגילה, ]אלא המברך היה מודיע בנוסח ברכתו שאין העולם הזה כלפי העולם הבא - 
'ברוך ה' אלהי ישראל  ולכן היה המברך אומר:  כלום, אלא כפרוזדור לפני הטרקלין[, 
מן העולם ועד העולם'. כלומר: הנהיגו ברכותיו בעולם הזה, כדי להיות רגילים לעולם 

הבא שכולו ארוך.

ועל זה העונה היה אומר 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד', שענייה זו שמוזכר בו 
'לעולם ועד' היא ברכה מעין נוסח המברך.

המקור לנוסח הברכה ונוסח העניה במקדש
ומנין שאין עונין אמן במקדש ]אלא עונים 'ברוך שם' לאחר נוסח הברכות שהיו אומרים 

במקדש[. 

זה מדבר על הלוים  ה' אלהיכם מן העולם עד העולם', פסוק  'קומו ברכו את  שנאמר 
שעמדו בבית המקדש ואמרו למברכים לומר 'ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם'.

שם  'ויברכו  מהכתוב  ותהלה',  ברכה  כל  על  ומרומם  כבודך,  שם  )את(  'ויברכו  ואומר, 
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כבודך', לומדים שיש לעונים 'לברך' את 'שם כבודך', לענות אחר ברכה: 'ברוך שם כבוד 
מלכותו לעולם ועד'.

]המקור שעל כל ברכה עונים 'ברוך שם':[ יכול כל הברכות כולן תהא להן תהלה אחת, 
שיענו פעם אחת 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' בסוף הברכה אחרונה?

תלמוד לומר 'ומרומם על כל ברכה ותהלה'. על כל ברכה וברכה, תן לו תהלה.

· · ·
שנינו במשנה: התקינו שיהא אדם שואל בשלום חברו וכו' בשם. שנאמר, 'והנה בעז בא 
מבית לחם ויאמר לקוצרים ה' עמכם, ויאמרו לו יברכך ה''. ואומר, 'ה' עמך גבור החיל'. 

ואומר, 'אל תבוז כי זקנה אמך'. ואומר 'עת לעשות לה' הפרו תורתך'.

הטעם שצריך שלש מקורות לשאילת שלום בשם

מבררת הגמרא: מאי ואומר, לשם מה הוצרכה המשנה להביא את הפסוקים הנוספים, 
ולא הספיק המקור הראשון מבועז.

מבארת הגמרא: וכי תימא בעז מדעתיה דנפשיה קאמר אם תאמר שמבועז אין ראיה, 
היות ובועז אמר שאילת שלום בשם על דעת עצמו, ואין ללמוד ממנו, תא שמע ]לכן 
הביאה המשנה ראיה נוספת, שהמלאך אמר לגדעון:[ 'ה' עמך גבור החיל', והמלאך בודאי 

לא עשה דברים מדעת עצמו, ויש ללמוד מכך שיש לשאול את חבירו בשם.

]הטעם שהמשנה מביאה מקור נוסף:[ וכי תימא ואם עדיין תאמר שאי אפשר ללמוד 
זאת מהמלאך, כיון שהמלאך לא שאל בשלום גדעון ולא בירך את גדעון, אלא מלאך הוא 
דקאמר ליה לגדעון המלאך היה שליח מאת המקום לבשרו שהשכינה עמו, ורק אמר את 
שליחותו ולא לומדים ממנו שיש לשאול את שלום חבירו בשם, לכן תא שמע, 'אל תבוז 
כי זקנה אמך', כלומר, אל תבוז את בועז לאמר 'מדעתו עשה', אלא למוד מזקני ישראל,

]הטעם שהמשנה מביאה מקור נוסף:[ ואומר 'עת לעשות לה' הפרו תורתך', ומכאן נלמד 
שאפשר ללמוד מבועז, לשאול את שלום חבירו בשם, שאין זה דבר איסור, שהרי יש 

על מה לסמוך שנאמר עת לעשות לה'.

דרשת הפסוק 'עת לעשות לה'

אמר רבא: האי קרא מרישיה לסיפיה, מדריש – פסוק זה נדרש יפה, כפי סדר כתיבתו, 
מתחילת הפסוק לסופו. מסיפיה לרישיה מדריש – ופסוק זה נדרש יפה גם מסופו לתחילתו.

מרישיה לסיפיה  יש להעניש את הרשעים המפירים את התורה:[  א' בפסוק:  ]דרשה 
'עת לעשות לה', עתים הם לה' לעשות  מדריש – מתחילתו לפסוק אפשר לדורשו כך: 

משפט פורעניות בעוברי רצונו, מאי טעם? משום שהם הפרו תורתך.

מסיפיה לרישיה  ]דרשה ב' בפסוק: פעמים שיש להפר את התורה כדי לעשות לה':[ 
רצונו,  שעושי  פעמים  תורתך',  'הפרו  כך:[  לתחילתו,  מסופו  נדרש  הפסוק  ]וכן  מדריש 
צריכים להפר את התורה, כגון אליהו בהר הכרמל שהקריב בבמה בשעת איסור הבמות, 
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בישראל, לשמו של הקדוש  וגדר  סייג  כדי לעשות  לה'  מאי טעמא? משום עת לעשות 
ברוך הוא:

· · ·
באיזו שעה ובאיזה דור יש להרביץ תורה לתלמידים ]דרשה מהפסוק 'עת לעשות לה'[

תניא, הלל הזקן אומר: בשעת המכניסין שאין חכמי הדור מרביצים תורה לתלמידים, 
פזר אתה את התורה לשנות לתלמידים.

בשעת המפזרים שהגדולים שבדור מרביצים תורה, כנס אתה, ולא תטול שררה עליהם, 
דאף זו לכבוד שמים היא לאחוז במדת הענוה, והרי זה בכלל מה שנאמר 'עת לעשות 

לה' הפרו תורתך'.

ואם ראית דור שהתורה חביבה עליו, פזר, שנאמר 'יש מפזר, ונוסף עוד'.

ואם ראית דור שאין התורה חביבה עליו, כנס, ואל תטיל דברי תורה לבזיון, שנאמר 'עת 
לעשות לה' הפרו תורתך' ]שלשם שמים, לשם כבוד התורה, מפיר את התורה ולא 'מפזרה'[.

· · ·
מאמר א' של בר קפרא: כשהסחורה בזול תקנה ותאגור. במקום שאין איש, שם תהא איש

דרש בר קפרא: זלת קבוץ קנה מינה ]אם ראית פרקמטיא בזול, קבוץ וקנה מינה ואסוף, 
שסופה להתיקר[.

באתר דלית גבר, תמן הוי גבר ]במקום שאין איש. שם תהא איש, ותורה הלכה לתלמידים[. 

אמר אביי: שמע מינה, באתר דאית גבר תמן לא תהוי גבר ]מקום שיש שם איש, אל 
תהיה איש[.

מבררת הגמרא: מה חידש אביי שבמקום שיש רב המורה הלכה, אל תהיה איש, ואל 
יורה במקומו, והרי זה פשיטא, שאסור לאדם להורות בפני רבו.

מבארת הגמרא: לא נצרכה דבריו של בר קפרא, אלא בששניהם שוין, ובאופן שתלמיד 
חכם בא במקומו של תלמיד חכם אחר, אם אינו גדול ממנו, לא יטול 'עטרה' לדרוש 

במקומו, ]כמבואר לעיל שגם על עניין זה נדרש 'עת לעשות לה' הפרו תורתך'[.

מאמר ב': כל גופי תורה תלויים ב'בכל דרכך דעהו'
דרש בר קפרא: איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוין בה, 'בכל דרכיך דעהו, והוא 

יישר ארחותיך'.

אמר רבא: 'בכל דרכך' אפילו לדבר עבירה, 'דעהו', תן ליבך, ואם צורך מצוה הוא, כגון 
אליהו בהר הכרמל, עבור על העבירה, ]כמבואר לעיל 'עת לעשות לה' הפרו תורתך'[.

מאמר ג': ילמד את בנו אומנות נקיה וקלה
דרש בר קפרא: לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה,

מה היא?
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אמר רב חסדא: מחטא דתלמיותא ]מחט של תלמים, תפירה שהיו עושים בבגד, שורות 
שורות, כמו שורות שהמחרישה עושה בשדה[.

מאמר א' של רבי: אל ירבה רעים בביתו

לו  ]שיש  'איש רעים  ירבה אדם רעים בתוך ביתו, שנאמר  תניא רבי אומר: לעולם אל 
רעים הרבה[ להתרועע' לסוף מריעים לו, שמתרוצצים ומתקוטטים עמו[.

מאמר ב': אל ימנה אדם אפטרופוס בביתו

תניא רבי אומר: אל ימנה אדם אפטרופוס ]מכניס ומוציא נכסיו[ בתוך ביתו, שאלמלי 
למעשה  דבר,  לאותו  פוטיפר  בא  לא  ביתו,  בתוך  אפטרופוס  יוסף  את  פוטיפר  מינה  לא 

באשתו שנתנה עיניה ביוסף.

מאמר ג': סמיכות פרשת נזיר לפרשת סוטה, שהרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מהיין

סוטה  הרואה  שכל  לך  לומר  סוטה,  לפרשת  נזיר  פרשת  נסמכה  למה  אומר:  רבי  תניא 
בקלקולה ]בניוולה ובבשתה, שמנוולין אותה כמבואר במסכת סוטה[, יזיר עצמו מן היין 

]שהין מביא לידי קלות ראש ולידי ניאוף[. 

· · ·

מי שאינו מגיע לכהן לתת מעשרות, אשתו נהית סוטה ומגיע לכהן להשקותה

אמר חזקיה בריה דרבי פרנך, אמר רבי יוחנן: למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת תרומות 
ומעשרות, לומר לך כל שיש לו תרומות ומעשרות ואינו נותנן לכהן, סוף נצרך לכהן על 
ידי אשתו שנעשית סוטה, שנאמר 'ואיש את קדשיו לו יהיו' ]שאינו נותן את המעשרות[, 

וסמיך ליה 'איש איש כי תשטה אשתו', וכתיב 'והביא האיש את אשתו' וגו'.

מי שאין נותן מעשרות נהיה עני

שנאמר  עני[,  ליטול מעשר  וצריך לכך  עני,  ]שנעשה  ולא עוד, אלא סוף שנצרך להן 
'ואיש את קדשיו לו יהיו' ]שאם מעכב קדשיו אלו, ואינו נותנן לכהנים וללוים, 'לו יהיו', 

יצטרכם לו לעצמו[.

הנותן מעשרות מתעשר

אמר רב נחמן בר יצחק: ואם נתנן, סוף מתעשר, שנאמר 'איש אשר יתן לכהן לו יהיה', 
'לו יהיה' ממון הרבה.

המשתף שם שמים בצערו, מצליח בפרנסתו

אמר רב הונא בר ברכיה משום רבי אלעזר הקפר: כל המשתף שם שמים בצערו שמברך 
על הרעה דיין האמת, וכן אם מבקש רחמים מלפניו, כופלין לו פרנסתו, שנאמר 'והיה 
שדי בצריך ]בצרתך[ וכסף תועפות לך' ]תועפות הוא מלשון 'עיף' שהוא 'כפול' בארמית[.

רבי שמואל בר נחמני אמר: פרנסתו מעופפת לו כצפור, שנאמר 'וכסף תועפות לך'.
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המרפה עצמו מדברי תורה אין לו כוח לעמוד ביום צרה
אמר רבי טבי אמר רבי יאשיה: כל המרפה עצמו מדברי תורה, אין בו כח לעמוד ביום צרה,

שנאמר 'התרפית ]מדברי תורה[ ביום צרה צר כחכה'.

אמר רב אמי בר מתנה אמר שמואל: ואפילו מצוה אחת ]אם נתרפה ממנה, כשבאה 
במצוה  ]אף  מקום  מכל  'התרפית',  שנאמר  כחו[,  צר  בה,  להתעסק  חש  ולא  לידו 

אחת משמע[.

· · ·
חנינא בן אחי רבי יהושע היה מעבר שנים בחו"ל

כשירד חנינא בן אחי רבי יהושע  אמר רב ספרא: רבי אבהו הוה משתעי ]היה מספר[: 
לגולה, היה מעבר שנים וקובע חדשים בחוצה לארץ.

חכמים שולחים תלמידי חכמים להוכיחו על כך
שגרו אחריו שני תלמידי חכמים ]מארץ ישראל[, רבי יוסי בן כיפר, ובן בנו של זכריה בן 
קבוטל, כדי שימחו בו, שהרי שנינו: אין מעברין את השנים אלא ביהודה, דכתיב 'לשכנו 

תדרשו' כל דרישות שאתה דורש לא יהו אלא בשכנו של מקום.

כיון שראה אותם, אמר להם חנינא: למה באתם?

אמרו ליה: ללמוד תורה באנו.

בבית המקדש,  ואבותיהם שמשו  הם,  הדור  גדולי  הללו  ]עליהם[: אנשים  חנינא  הכריז 
כאותה ששנינו: זכריה בן קבוטל אומר, הרבה פעמים קריתי לפניו בספר דניאל.

'השליחים' חולקים על כל דבריו של חנינא
התחיל הוא מטמא, והם מטהרים. הוא אוסר, והם מתירים.

הכריז חנינא עליהם: אנשים הללו, של שוא הם, של תהו הם.

אמרו לו: כבר בנית ]שהגדלת שמנו לומר גדולי הדור הם[, ואי אתה יכול לסתור. כבר 
גדרת, ואי אתה יכול לפרוץ.

חנינא שואל את 'השליחים' למה אתם חולקים על כל דברי
אמר להם חנינא: מפני מה אני מטמא ואתם מטהרים, אני אוסר ואתם מתירים.

'השליחים מבארים שהם חולקים על כל דבריו כי הוא מעבר שנים וקובע חדשים בחו"ל
אמרו לו: מפני שאתה מעבר שנים וקובע חדשים בחוץ לארץ.

חנינא מסביר מדוע עושה כך
אמר להם חנינא: והלא עקיבא בן יוסף היה מעבר שנים וקובע חדשים בחוץ לארץ.

אמרו לו: הנח רבי עקיבא, שלא הניח כמותו בארץ ישראל.
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אמר להם חנינא: אף אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל.

השליחים אומרים לו שהחכמים שבארץ ישראל גדולים ממנו והם אמרו שאם לא ישמע ינדו אותו

אמרו לו: גדיים שהנחת נעשו תישים, בעלי קרנים, והם שגרונו אצלך, וכן אמרו לנו, לכו 
ואמרו לו בשמנו, אם שומע, מוטב. ואם לאו, יהא בנדוי.

השליחים מוסיפים לעם שבגולה שאם לא ישמעו הרי זה ככפירה בה'

]עמוד ב[ ועוד אמרו השלוחים, שהתלמידי חכמים בארץ ישראל ששלחום, אמרו להם: 

בחו"ל,  השנים  את  שמעבר  לחנינא  לשמוע  שלא  שומעין  אם  שבגולה,  לאחינו  ואמרו 
כהתנהגות  זה  הרי  דבריו,  את  לקבל  וממשיכים  שומעים,  אינכם  ]אם  לאו  ואם  מוטב. 
הגוים שכל אחד עושה במה לעצמו, ואך כך: יעלו להר ]לאחד ההרים, להתנהג בחוקות 
באחד  מזבח  יבנה  הגולה[,  לבני  וראש  היה,  גדול  ]אדם  'אחיה'  במות[,  לבנות  העמים 
ההרים. חנניה ]הלוי, אחי רבי יהושע[ ינגן בכנור לפני הבמה, ויכפרו כולם, ויאמרו אין 

להם חלק באלהי ישראל.

העם שבגולה מקבלים את דברי השלוחים

מיד, געו כל העם בבכיה, ואמרו: חס ושלום, יש לנו חלק באלהי ישראל.

טעם לאיסור עיבור שנים וקביעת חודשים בחו"ל

תורה  תצא  מציון  'כי  משום שנאמר  בחו"ל,  שנים  לעבר  ואסרו  החמירו  למה  כך  וכל 
ודבר ה' מירושלים'.

]ביאור במעשה: כיצד חלקו השליחים על חנינא להקל כנגדו[

הגמרא מבררת במעשה שנאמר 'הוא מטהר והם מטמאים, הוא מטמא והם מטהרים': 
בשלמא הוא מטהר, והם מטמאין, מובן שהם טימאו כי הרי זה לחומרא ]להצריך 'טהרה' 
לדבר טהור[. אלא הוא מטמא והם מטהרין, היכי הוי ]איך הם חלקו עליו לקולא, לטהר 
וכן חכם  והא תניא: חכם שטמא, אין חברו רשאי לטהר.  דבר שהוא פסק שהוא טמא[, 

שאסר, אין חברו רשאי להתיר.

יגררו אחריו,  ]הם סברו שכדי שלא  נגררו בתריה  קסברי כי היכי דלא  עונה הגמרא: 
מותר לחלוק עליו אפילו להקל כנגד דבריו[. 

· · ·

דרשות ארבעה תנאים במעלת ]מארחי[ תלמידי חכמים

'כרם', על  ]לישיבה ביבנה, הישיבה נקראת  תנו רבנן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה 
שם שהיו יושבים שורות שורות, ככרם הנטוע שורות שורות[, היו שם: רבי יהודה, ורבי 
יוסי, ורבי נחמיה, ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי. פתחו כולם בכבוד אכסניא ]מכניסי 

אורחים בבתים[ ודרשו.
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פתיחה א' של רבי יהודה: תלמידי חכמים ההולכים מעיר לעיר ללמוד תורה נקראים 'מבקשי ה'', 
]ובודאי שזכות גדולה לארח אותם[

'ומשה  נאמר בפסוק  ודרש:  יהודה, ראש המדברים בכל מקום, בכבוד תורה,  פתח רבי 
יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה', לאחר חטא העגל, נטה משה רבינו את אהלו ואת 
וכל  העגל,  בעוון  לשמים  מנודים  היו  ישראל  כיון שבני  ישראל,  למחנה  מחוץ  הארון 

הרוצה ללמוד ממשה רבינו יצא מחוץ למחנה,

]שלש  מיל  עשר  שנים  אלא  מרוחק  היה  שלא  ה'  ארון  ומה  וחומר,  קל  דברים  והלא 
פרסאות שהוא גודל מחנה ישראל, ונמצא שמקצה המחנה עד מקום הארון היה מרחק 
ג' פרסאות, ועל כך[ אמרה תורה 'והיה כל מבקש ה' יצא אל אהל מועד' ]שהכתוב קורא 
למי שהולך מרחק של ג' פרסאות כדי ללמוד תורה ממשה רבינו 'מבקש ה''[, אם כך 
תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה, על אחת כמה וכמה, 

שהם נקראים מבקשי ה', וזכות גדולה היא לארח אותם.

]דרשה בפסוק 'ודבר ה' אל משה פנים אל פנים'[
לו אהל  וקרא  נטה את אהלו מחוץ למחנה  לאחר שמבואר בפסוקים שמשה רבינו 
מועד, נאמר בפסוק 'והיה כבא משה האהלה וגו', ודבר ה' אל משה פנים אל פנים כאשר 

ידבר איש אל רעהו'.

פנים  נסביר  ואתה  אני  משה,  למשה:  הוא  ברוך  הקדוש  לו  אמר  יצחק:  רבי  אמר 
ובדברים  בנחת  יפות',  פנים  ב'סבר  זה  עם  זה  שמדברים  אוהבים  ]כשני  בהלכה 

ערבים ורצויים[.

]נוסח אחר בדרשה זו: אף אתה הסבר פנים לישראל, והחזר את האוהל לתוך המחנה[
איכא דאמרי, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: כשם שאני הסברתי לך פנים, כך אתה 

הסבר פנים לישראל ]והיינו דכתיב 'פנים בפנים'[, והחזר האהל למקומו.

]הקב"ה אומר למשה אם לא תחזיר את האהל לתוך המחנה, יהושע ישמש במקומך[
בפסוק נאמר 'ודבר ה' אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו, ושב אל 

המחנה וגו', ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל'.

אמר רבי אבהו: אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עכשיו יאמרו, הרב בכעס ]הקב"ה )שהוא 
הרב( בכעס עליהם, משום מעשה העגל[, ותלמיד בכעס ]ומשה רבינו )שהוא התלמיד( 
גם מראה להם כעס, שהרי הרחיק את אהלו מהמחנה[, ישראל מה תהא עליהם, אם הרב 

והתלמיד בכעס, מי יקרבם.

אם אתה מחזיר האהל למקומו, מוטב.

ואם לאו, יהושע בן נון תלמידך משרת תחתיך.

והיינו דכתיב 'ושב אל המחנה' ]כלומר, אין זה סיפור דברים, אלא ציווי והוראה: השב 
את האהל למחנה, ועל כך ממשיך הפסוק ואומר 'ומשרתו יהושע', כלומר: אם לא תחזיר 

את האהל, משרתך 'יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל', הוא ישמש תחתיך[.
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]אף שמשה רבינו החזיר את האהל, כיון שה' אמר 'ומשרתו יהושע וכו' לא ימיש', שימש יהושע 
לבסוף במקום משה[

אמר רבא: אף על פי כן שמשה רבינו השיב את האהל, כפי שאמר לו הקב"ה, מכל 
מקום לא יצא הדבר לבטלה, שנאמר 'ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל'.

· · ·

פתיחה ב' של רבי יהודה: חביבות התורה על לומדיה
ועוד פתח רבי יהודה בכבוד תורה, ודרש: נאמר בפסוק 'הסכת ושמע ישראל, היום הזה 
נהיית לעם', ויש להקשות בביאור הפסוק: וכי אותו היום נתנה תורה לישראל, והלא אותו 
יום שמשה רבינו אמר להם פסוק זה, סוף ארבעים שנה היה, שהרי זה היה לפני כניסתם 
לארץ ישראל, ובני ישראל נהיה לעם בשנה הראשונה לצאתם ממצרים במעמד הר סיני 

וקבלת התורה, ואם כן מדוע אומר להם משה רבינו 'היום הזה נהיית לעם'. 

אלא, ללמדך שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום, כיום שנתנה מהר סיני, ולכן כל 
יום הוא כאילו 'היום הזה נהיית לעם'. 

]ראיה ליסוד זה[ אמר רבי תנחום בריה דרבי חייא, איש כפר עכו: תדע, שהרי אדם קורא 
קריאת שמע שחרית וערבית, וערב אחד אינו קורא, דומה כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם.

]דרשה א בפסוק הנ"ל: יש ללמוד תורה בחבורה[
עוד דורשת הגמרא בלשון הפסוק שהביא רבי יהודה 'הסכת ושמע ישראל', 'הסכת' 
]הוא כמו 'עש' 'כת'[ , עשו כתות כתות, ועסקו בתורה, לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה

]חרב, על הלומדים לבד:[ כדרבי יוסי ברבי חנינא, דאמר רבי יוסי ברבי חנינא: מאי דכתיב 
]הכונה לתלמידי  ונואלו', חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים  'חרב )על( ]אל[ הבדים 
חכמים, אלא שאין רוצים להוציא 'דבר רע' עליהם, ולכן אומרים על 'שונאיהם[, שיושבים 
בד בבד ]כל אחד לבדו[ ועוסקים בתורה, ועל זה נאמר 'חרב על הבדים', על הלומדים לבד.

]הלומדים לבד נהיים טפשים:[ ולא עוד, אלא שמטפשים, כתיב הכא 'ונאלו', וכתיב התם 
'אשר נואלנו' ]וכשם ששם הפירוש: אשר עשינו דברים מטופשים, כך גם כאן הפירוש, 

שהלומדים לבד נהיים טפשים[.

]הלומדים לבד חוטאים:[ ולא עוד, אלא שחוטאים, שנאמר בהמשך הפסוק 'אשר נואלנו 
ואשר חטאנו'.

איבעית אימא מהכא 'נואלו ]ישתבשו וחטאו[ שרי צוען', הרי שנואלו הוא לשון שיבוש 
וחטא. 

]דרשה ב בפסוק הנ"ל: כתתו עצמכם על דברי תורה[
דבר אחר, 'הסכת ושמע ישראל', ]הסכת, הוא כמו 'עש כת', עשו עצמכם כתותים[, כתתו 

עצמכם להצטער על דברי תורה.

]התורה מתקיימת רק במי שממית עצמו עליה[ כדאמר ריש לקיש, דאמר ריש לקיש: 
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מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה? שנאמר 'זאת התורה אדם 
כי ימות באהל' ]היכן מצויה התורה, באדם שימות באהלי תורה, ולא במי שמרפה עצמו 
עליהם, או באלו הלומדים מתוך עידון, ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי שממית עצמו 

עליהן, ומצער גופו תמיד, ולא יתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה )לשון הרמב"ם([.

]דרשה ג בפסוק הנ"ל: השמועה תהא שגורה בפיך ואחר כך תעיין בה[
דבר אחר, 'הסכת ושמע ישראל', הס ואחר כך כתת ]שתוק, והאזן לשמועתך עד שתהא 
שגורה בפיך ואף על פי שעדיין אינה מיושבת לך, ואחר כך כתתנה והקשה עליה מה 

שיש לך להקשות, ותרץ תרוצים עד שתתישב לך[,

כדרבא, דאמר רבא: לעולם ילמוד אדם תורה, ואחר כך יהגה ]יעיין בה[.

]היגע בתורה, מוצא 'חמאה של תורה':[
ומיץ  דם,  יוציא  אף  ומיץ  חמאה,  יוציא  חלב  מיץ  'כי  דכתיב,  מאי  ינאי:  רבי  דבי  אמרי 

אפים יוציא ריב'.

במי אתה מוצא חמאה של תורה, במי שמקיא חלב שינק משדי אמו עליה, וזהו שנאמר 
יוציא', מי שמוציא את החלב שמצץ משדי אמו על דברי התורה, אצלו  'כי מיץ חלב 

תמצא 'חמאה' של תורה.

]הסובל כעס רבו, יבחין במראות דמים:[ 'ומיץ אף יוציא דם', כל תלמיד שכועס עליו 
'ומיץ אף', המוצץ  וזהו  בין דם טמא לדם טהור,  זוכה להבחין  רבו פעם ראשונה ושותק, 

כעס רבו וסובלו, 'יוציא דם' יוציא הלכות דם לעומתם.

יוציא  אפים  'ומיץ  ממונות:[  ובדיני  נפשות  בדיני  יבחין  פעמים  ב'  רבו  כעס  ]הסובל 
ריב', כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושניה ושותק, זוכה להבחין בין דיני ממונות 

לדיני נפשות,

]ראיה שדיני ממונות עמוקים:[ דתנן רבי ישמעאל אומר: הרוצה שיתחכם, יעסוק בדיני 
ממונות שאין לך מקצוע בתורה יותר מהן, שהן כמעין נובע, שדיני ממונות עמוקים הם, 

והרוצה שיתחכם יעסוק בדיני ממונות שאין מקצוע בתורה גדול מהם.

]השואל לרבו כל ספקותיו אף שחבריו מלעיגים עליו, זוכה להתנשא:[
אמר רבי שמואל בר נחמני: מאי דכתיב 'אם נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה', כל המנבל 
עצמו על דברי תורה ]ששואל לרבו כל ספקותיו, ואף על פי שיש בהם שחבריו מלעיגים 

עליו[, סופו להתנשא.

'ואם זמם' ]שסתמת פיך מלשאול, )ששמת בפיך כעין 'זמם' ששמים בבהמה לסגור את 
פיה([, סופך שתתן יד לפה כשישאלוך ולא תדע להשיב[.

· · ·
פתיחת רבי נחמיה: גודל הזכות והשמירה לדורות למי שמארח ת"ח בביתו

פתח רבי נחמיה בכבוד אכסניא ודרש: מאי דכתיב 'ויאמר שאול אל הקיני ]מבני בניו של 
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יתרו[ לכו סרו רדו מתוך עמלקי, פן אוסיפך עמו ]פן אכלה אשמידכם עם עמלק[, ואתה 
עשיתה חסד עם כל בני ישראל', שיתרו זקינם עשה סעודה לזקני ישראל כמו שנאמר 
'ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חתן משה', ומעלה עליו כאלו עשה חסד 

עם כל בני ישראל.

והלא דברים קל וחומר, ומה יתרו שלא קרב את משה, אלא לכבוד עצמו כך, שבזכות 
זה העלה עליו הכתוב שעשה חסד עם כל ישראל וזכות זו הועילה לו לדורות, המארח 

תלמיד חכם בתוך ביתו, ומאכילו ומשקהו ומהנהו מנכסיו, על אחת כמה וכמה.

פתיחת רבי יוסי: גודל השכר לדורות למי שמארח ת"ח בביתו
פתח רבי יוסי בכבוד אכסניא, ודרש: 'לא תתעב אדומי, כי אחיך הוא. לא תתעב מצרי, 

כי גר היית בארצו'.

והלא דברים קל וחומר, ומה מצריים שלא קרבו את ישראל אלא לצורך עצמן, שנאמר 'ואם 
ידעת ויש בם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה על אשר לי' כך שלדורות אסור לתעב אותם. 

המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, ומאכילו ומשקהו ומהנהו מנכסיו, על אחת כמה וכמה.

פתיחת רבי אליעזר בן רבי יוסי הגלילי: גודל הברכה למי שמארח ת"ח בביתו
פתח רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בכבוד אכסניא, ודרש: 'ויברך ה' את עובד אדום 

)הגתי( בעבור ארון האלהים', שהארון היה בבית 'אדום הגתי' כמה חדשים. 

והלא דברים קל וחומר, ומה ארון שלא אכל ושתה, ואדום הגתי לא הוצרך לטרוח הרבה 
בשבילו, אלא רק כבד ורבץ לפניו ]לפני הארון[ כך ]זכה לשכר רב[,

המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, ומאכילו ומשקהו ומהנהו מנכסיו, על אחת כמה וכמה.

מאי היא ברכה שברכו ]את אדום הגתי[? 

אמר רב יהודה בר זבידא: זו חמות ]אשתו של 'אדום הגתי'[, ושמונה כלותיה ]שמונה 
נשות בני 'אדום הגתי'[, שילדו ששה ששה בכרס אחד.

�
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ברכות דף סד שבת קודש י"א אדר תש"פ 

הגמרא מביאה שבזכות שהארון היה אצל 'אדום הגתי', זכה שאשתו ושמונה כלותיה 
ילדו ששה בכרס אחד, שנאמר 'פעלתי השמיני' ]הפסוק מונה את שמונה בניו של 'אדום 
]מבני  )לעבד(  'כי ברכו אלהים, כל אלה  וכתיב  'פעלתי'[,  לו  והבן השמיני קראו  הגתי', 
עובד[ אדם המה, ובניהם ואחיהם )אנשי( ]איש[ חיל בכח לעבדה, ששים ושנים לעבד אדם' 
]של8 כלותיו היו 6 בנים, הרי זה 48, ולאשתו נולדו עוד 6 בנים, הרי זה 54, ועוד 8 בנים 

שהיו לו מתחילה, הרי זה 62[. 

מאמר א' של רבי אבין הלוי: דחיקת השעה
אמר רבי אבין הלוי: כל הדוחק את השעה ]כגון אבשלום שבקש למלוך בחזקה, ודחק 
דוחקת  ]השעה  דוחקתו  שעה  למלוך[,  שהגיעה שעתו  לפני  למלוך  שניסה  השעה  את 

אותו, ואינו מצליח[. 

וכל הנדחה מפני השעה ]שאינו מולך בחזקה וממתין עד שתגיע שעתו למלוך ללא 
דחיקה[, שעה נדחת מפניו ]מזלו הרע נדחה, ולבסוף תגיע מעצמה שעה מצלחת[.

]ראיה לכך:[ מדרבה ורב יוסף. דרב יוסף, סיני ]היה בקי בהרבה ברייתות[. ורבה, עוקר 
הרים ]מחודד יותר בפלפול[, אצטריכא להו שעתא ]היה זמן שהוצרכו להם חכמים שיהיה 

אחד מהם ראש ישיבה[.

שלחו להתם ]לשם[, לארץ ישראל: סיני ]רב יוסף הבקי[, ועוקר הרים ]רבה שמחודד 
בפלפול[, איזה מהם קודם?

כלומר  למכור,  תבואה  ]למי שקבץ  חטיא  למרי  צריכין  קודם, שהכל  סיני  להו:  שלחו 
למי שקבץ שמועות[.

אף על פי כן לא קבל עליו רב יוסף, דאמרי ליה כלדאי ]שאמרו לו החוזים בכוכבים[ 
מלכת תרתין שנין ]תמלוך שנתיים ואחר כך תמות, שהחוזים ראו שיש לו  לרב יוסף: 
רק שנתיים לחיות )לאחר שימלוך([, ולכן העדיף רב יוסף לא למלוך תחילה, והשעה 

עמדה לו שלא הפסיד שנותיו בכך[.

יוסף  מלך רב  ואחר כך  ]מלך רבה תחילה כ"ב שנים[,  מלך רבה עשרין ותרתין שנין 
תרתין שנין ופלגא ]שתי שנים וחצי[.

]רב  רבה, אפילו אומנא לביתיה לא קרא  ]כל אותם שנים שמלך[  כל הנך שני דמלך 
יוסף לא נהג כל אותם השנים שום צד שררה, וכשהיה צריך להקיז דם היה הולך לבית 

הרופא ולא היה שולח לבא אליו[.

מאמר ב': טעם שכתוב 'ישגבך שם אלהי יעקב'
ואמר רבי אבין הלוי: מאי דכתיב 'יענך ה' ביום צרה, ישגבך שם אלהי יעקב'.

נאמר 'אלהי יעקב', ולא נאמר 'אלהי אברהם ויצחק', מכאן לבעל הקורה שיכנס בעביה 
בבנין.  בה לתתה  טורח  הוא  למקום,  הקורה לטלטלה ממקום  בעל  בא  ]אם  קורה  של 

כלומר יעקב שכל הבנים שלו וטרח בגידולם, הוא יבקש עליהם רחמים[.
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מאמר ג': הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה
ואמר רבי אבין הלוי: כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה, כאילו נהנה מזיו 

שכינה, שנאמר 'ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חותן משה לפני האלהים',

וכי לפני אלהים אכלו, והלא לפני משה אכלו?

אלא לומר לך, כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה, כאילו נהנה מזיו שכינה.

מאמר ד': הנפטר מחבירו לא יאמר לו 'לך בשלום' אלא 'לך לשלום'
ואמר רבי אבין הלוי: הנפטר מחברו, אל יאמר לו 'לך בשלום' אלא 'לך לשלום',

שהרי יתרו שאמר לו למשה 'לך לשלום', עלה והצליח.

דוד שאמר לו לאבשלום 'לך בשלום', הלך ונתלה שנאחזו שערות ראשו בעץ, ואחר כך 
המיתוהו.

מאמר ה': הנפטר מהמת לא יאמר לו 'לך לשלום' אלא 'לך בשלום'
ואמר רבי אבין הלוי: הנפטר מן המת ]כשהיו מוליכים את ארון המת ממקום למקום 
והלאה,  ואחרים מלוים אותו משם  וחוזרים אלו,  לקבור, היו מלוים אותו מעיר לעיר, 

והחוזרים נוטלים רשות להפטר מהמת[ אל יאמרו לו 'לך לשלום', אלא 'לך בשלום'.

שנאמר 'ואתה תבוא אל אבותיך בשלום תקבר בשיבה טובה'.

· · ·
היוצא מבית הכנסת לבית המדרש ועוסק בתורה מקבל פני שכינה

זוכה  ועוסק בתורה,  לבית המדרש,  ונכנס  היוצא מבית הכנסת,  חייא:  בר  לוי  רבי  אמר 
ומקבל פני שכינה, שנאמר 'ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלהים בציון'.

תלמידי חכמים הולכים מחיל אל חיל
אמר רבי חייא בר אשי אמר רב: תלמידי חכמים, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא 
בעולם הבא, ]שהולכים מישיבה לישיבה וממדרש למדרש[, שנאמר 'ילכו מחיל אל חיל, 

יראה אל אלהים בציון'.

תלמידי חכמים מרבים שלום
אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר 'וכל בניך 
למודי ה' ורב שלום בניך', אל תקרי 'בניך' אלא בוניך, ותלמידי חכמים הם 'בוני' העולם. 

'שלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשול'.

'יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך'.

'למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך'.

'למען בית ה' אלהינו אבקשה טוב לך, 'ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום'.

הדרן עלך הרואה וסליקא לה מסכת ברכות:




