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 "ֵמֵאיָמַתי" –א' פרק ברכות מסכת 
            ב, אב, אב, אב, א .1

ָנה   ִמׁשְ
ֲעָרִבין ַמע ּבָ    ?ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ׁשְ

  
ַהּכֹ ָעה ׁשֶ ָ ְתרּוָמָתן. ִמׁשּ   ֲהִנים ִנְכָנִסים ֶלֱאכֹול ּבִ

מּוָרה ָהִראׁשֹוָנה    ,ַעד סֹוף ָהַאׁשְ
ְבֵרי  יּדִ   . ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

  

  אֹוְמִרים:  ַוֲחָכִמים
   .ַעד ֲחצֹות

  

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

  

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

  

ְלַבד    ,ָאְמרוּ  ְולֹא זֹו ּבִ
 ֶ ל ַמה ׁשּ א ּכָ ֲעֶלה ַעּמּוד  - "ַעד ֲחצֹות" :ָאְמרּו ֲחָכִמיםֶאּלָ ּיַ ֶ ַחרִמְצָוָתן ַעד ׁשּ ַ    .ַהׁשּ

ַחר - ֶהְקֵטר ֲחָלִבים ְוֵאיָבִרים ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ ֶ    .ִמְצָוָתן ַעד ׁשּ
ֱאָכִלים ְליֹום ֶאָחדְוּכָ  ַחרִמְצָוָתן ַע  - ל ַהּנֶ ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ    .ד ׁשֶ

  

ה ָאְמרּו ֲחָכִמים ן, ָלּמָ    ?"ַעד ֲחצֹות" :ִאם ּכֵ
ֵדי ְלַהְרִחיק ָאָדם ִמן ָהֲעֵב     .יָרהּכְ

 
ָמָרא   ּגְ

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

   ,ְותוּ 
ָתֵני  ָנא ּדְ א 1ַעְרִביתּדְ ַמאי ׁשְ ֵריׁשָ אּדְ ִלְתֵני  ?ּבְ ֵריׁשָ ֲחִרית ּבְ    !ׁשַ

  
ָרא ָקֵאי,  א ַאּקְ ּנָ   ּתַ

ְכִתיב ָך ּוְבקּוֶמָך"" :ּדִ ְכּבְ   , (דברים ו, ז) 2ְבׁשָ
ִכיָבה ֵאיַמת :ָהִכי ָקָתֵניוְ  ׁשְ ַמע ּדְ    ?ְזַמן ְקִריַאת ׁשְ
ַהּכֹ" ָעה ׁשֶ ָ ְתרּוָמָתןִמׁשּ   . "ֲהִנים ִנְכָנִסין ֶלֱאכֹול ּבִ
  
ֵעית ֵאיָמאוְ     :ִאי ּבָ

ל עֹוָלם,  יתֹו ׁשֶ ִרּיָ   ָיֵליף ִמּבְ
ְכִתיב    .(בראשית א, ה) 3ֶקר יֹום ֶאָחד""ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ּבֹ  :ּדִ

  
   ,ִאי ָהִכי

ָקָתֵני ַחר :ֵסיָפא ּדְ ַ ׁשּ ִים :"ּבַ תַּ   ְלַאֲחֶריָה,  -ְלָפֶניָה, ְוַאַחת  - ְמָבֵרְך ׁשְ
ִים  :ּוָבֶעֶרב תַּ ִים  ,ְלָפֶניָה  –ְמָבֵרְך ׁשְ תַּ    .ְלַאֲחֶריָה" -ּוׁשְ

אּדְ ִלְתֵני  ֵריׁשָ    !ַעְרִבית ּבְ
  

ַתח  א ּפָ ּנָ ֵני ּבְ ּתַ ֲחִרית, ּבְ ַעְרִבית, ַוֲהַדר ּתָ   ׁשַ
ָקֵאי  י ַעד ּדְ ֵריׁש ִמיּלֵ ֲחִרית, ּפָ ׁשַ ֲחִרית, ּדְ ּבְ   ׁשַ

ַעְרִבית.   י ּדְ ֵריׁש ִמיּלֵ   ַוֲהַדר ּפָ
   

                                                

 
 תיקון גירסה של הגהות הב"ח – ְּד  1

ָך ּוְבקּוֶמךָ  2 ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכתְּ ָך ּבְ ְבתְּ ׁשִ ם ּבְ ְרתָּ ּבָ ם ְלָבֶניָך ְוִדּבַ ְנתָּ ּנַ   ְוׁשִ
ְך  3 ְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום ְוַלחֹׁשֶ   ָקָרא ָלְיָלה ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֶאָחדַוּיִ

  רש"י
. מאימתי קורין את שמע בערבין

משעה שהכהים כסים לאכול 
בתרומתן. כהים שטמאו 

והעריב שמשן והגיע עתם וטבלו 
   לאכול בתרומה:

. עד סוף האשמורה הראשוה
שליש הלילה כדמפרש בגמ' (דף 
ג.) ומשם ואילך עבר זמן דלא 
מקרי תו זמן שכיבה ולא קרין 
ביה בשכבך ומקמי הכי מי לאו 
זמן שכיבה לפיכך הקורא קודם 
לכן לא יצא ידי חובתו. אם כן 
למה קורין אותה בבית הכסת 

לעמוד בתפלה מתוך דברי כדי 
תורה והכי תיא בבריי' בברכות 
ירושלמי. ולפיכך חובה עליו 
לקרותה משתחשך. ובקריאת 
פרשה ראשוה שאדם קורא על 

   מטתו יצא:
. שכל עד שיעלה עמוד השחר
   הלילה קרוי זמן שכיבה:

. של הקטר חלבים ואברים
   קרבות שזרק דמן ביום:

ן . להעלות כל הלילה ואימצותן
פסלים בליה עד שיעלה עמוד 
השחר והן למטה מן המזבח 
   דכתי' לא ילין לבקר (שמות לד):

   . של כל קרבות:חלבים
   . של עולה:אברים

. כגון וכל האכלים ליום אחד
חטאת ואשם וכבשי עצרת 

   ומחות ותודה:
   . זמן אכילתן:מצותן

. והוא עד שיעלה עמוד השחר
מביאן להיות ותר דכתיב 

ודה לא ייח ממו עד בקר בת
   (ויקרא ז) וכלם מתודה ילמדו:

אם כן למה אמרו חכמים עד 
. בקריאת שמע ובאכילת חצות

   קדשי':
. כדי להרחיק אדם מן העבירה

ואסרום באכילה קודם זמן כדי 
שלא יבא לאכלן לאחר עמוד 
השחר ויתחייב כרת וכן בקריאת 
שמע לזרז את האדם שלא יאמר 

ובתוך כך יעלה  יש לי עוד שהות
עמוד השחר ועבר לו הזמן. 
והקטר חלבים דקתי הכא לא 
אמרו בו חכמים עד חצות כלל 
ולא קט להו הכא אלא להודיע 
שכל דבר הוהג בלילה כשר כל 
הלילה. והכי מי תן בפרק שי 
דמגילה (דף כ:) כל הלילה כשר 
לקצירת העומר ולהקטר חלבים 

   ואברים:
  

  גמ' 
א קא סליק . מהיכהיכא קאי

דתא ביה חובת קריאת שמע 
שהתחיל לשאול כאן זמן 

   הקריאה:
. ושם למד חובת אקרא קאי

   הקריאה:
. הא דתא ערבין ואיבע''א

   ברישא יליף מברייתו של עולם:
. מאימתי והדר תא בשחרית

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

ַהּכֹ" ָעה ׁשֶ ָ ְתרּוָמָתןֲהִנים ִמׁשּ   . "ִנְכָנִסים ֶלֱאכֹול ּבִ
  

ִדי ּכֹ  רּוָמה? ִמכְּ   ֲהִנים ֵאיַמת ָקא ָאְכִלי ּתְ
ַעת ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ְ    ,ִמׁשּ

ַעת ֵצאת ַהּכֹוָכִבים' :ִלְתֵני ְ   ! 'ִמׁשּ
  

ב אֹוְרֵחיּה  ָתא ַאּגַ ַמעִמּלְ    :ָלן ָקא ַמׁשְ
ְתרּוָמהּכֹ  ַעת ֵצאת ַהּכֹוָכִבים.  ?ֲהִנים ֵאיַמת ָקא ָאְכִלי ּבִ ְ   ִמׁשּ

ַמעְוָהא  ָבאכַ ּדְ  :ָלן ָקא ַמׁשְ ָרה ָלא ְמַעכְּ   .ּפָ
  

ְדַתְנָיא:    כִּ
ֶמׁש ְוָטֵהר"" ֶ ְתרּוָמה,  - ז)-(ויקרא כב, ו 4"ּוָבא ַהׁשּ ֱאכֹול ּבִ ְבּתֹו ִמּלֶ ְמׁשֹו ְמַעּכַ יַאת ׁשִ   ּבִ

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

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

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

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

  
  

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

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

יְלָמא    :אֹו ּדִ
יַאת אֹורֹו הּוא,    ּבִ

ְבָרא - "ְוָטֵהר"ּוַמאי     ?ְטַהר ּגַ
  
ׁשְ וַ  ַרְייָתאִמ טּו ָלּה ֲהַדר ּפָ    ,ּבָ

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

  ְטַהר יֹוָמא.   ?"ְוָטֵהר"ּוַמאי 
  
  

                                                

 
ִים וווו 4 ּמָ רֹו ּבַ ׂשָ י ִאם ָרַחץ ּבְ ים ּכִ ָדׁשִ ע ּבֹו ְוָטְמָאה ַעד ָהָעֶרב ְולֹא יֹאַכל ִמן ַהּקֳ ּגַ ר תִּ י ַלְחמֹו הּוא  זזזז. ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ ים ּכִ ָדׁשִ ֶמׁש ְוָטֵהר ְוַאַחר יֹאַכל ִמן ַהּקֳ ֶ   ּוָבא ַהׁשּ

  רש"י
. שהוא משעת צאת הכוכבים

גמר ביאת השמש. כדיליף לקמן 
  (עמוד ב): 

. שיאור דילמא ביאת אורו
השמש ביום השמיי ויטהר 
האיש עצמו בהבאת קרבותיו 

   ואחר יאכל:
. דהאי קרא וטהר לשון כן אם

צווי הוא ימא קרא ויטהר מאי 
   וטהר:

. לשון עבר תפה מן אדכי
   העולם השמש:

. דקתי לקמן מברייתא
בשמעתין משעה שהכהים 
כסין לאכול בתרומתן וראיה 
לדבר צאת הכוכבים ש''מ אין 

  כפרתן מעכבתן:
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            ב, בב, בב, בב, ב .3
   :רָאַמר ַמ 

ַהּכִֹמ " ָעה ׁשֶ ָ ְתרּוָמָתן ןֲהִנים ִנְכָנִסיׁשּ   . "ֶלֱאכֹול ּבִ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ֲעַרִביןיֵמֵא " ַמע ּבְ    ?ָמַתי קֹוִרין ֶאת ׁשְ

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

  
ְתִניִתין,  ִליָגא ַאּמַ אי ּפְ   ֵסיָפא ַוּדַ

ְתִניִתין?  ִליָגא ַאּמַ א ִמי ֵליָמא ּפְ   ֵריׁשָ
  

  לֹא, 
יעּוָרא הּוא.  -ֵהן ָעִני ְוּכֹ    ַחד ׁשִ

  
   :ּוְרִמיְנהוּ 

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

ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

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

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

ָמר ְוַהּיֹום ְמָלאָכה" :ְואֹוֵמר ְיָלה ִמׁשְ   .")נחמיה ד, טז( 5"ְוָהיּו ָלנּו ַהּלַ
  

  ? "ְואֹוֵמר"ַמאי 
  

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

ָמר ְוַהּיֹום ְמָלאָכה""ְוָהיּו ָלנּו  :עַמ א ׁשְ ּתָ  ְיָלה ִמׁשְ    .)נחמיה ד, טז( ַהּלַ
  

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

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

עּוָרא ְלחּוד -ֵהן' ְו'כֹ     !ׁשִ
  

   !לֹא
עּוָרא הּוא,  -ֵהן' 'ָעִני' ְו'כֹ    ַחד ׁשִ

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

עּוָרא הּוא?ְוָעִני ְוכֹ     !ֵהן ַחד ׁשִ
   :ּוְרִמיְנהו

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

ְבֵרי  יּדִ   .ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
י ַע  ַרּבִ    :אֹוֵמר ְיהֹוׁשֻ

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

                                                

 
ם  5 ָמר ְוַהּיֹום ְמלָ ּגַ ְיָלה ִמׁשְ ם ְוָהיּו ָלנּו ַהּלַ לִָ תֹוְך ְירּוׁשָ י ָלָעם ִאיׁש ְוַנֲערֹו ָיִלינּו ּבְ ֵעת ַהִהיא ָאַמְרתִּ   אָכהּבָ

  רש"י
. שאין לו ר להדליק משהעי

   בסעודתו:
. סיפא ודאי פליגא אמתי'

דקתי הכא עד שעה שעומד 
ליפטר מתוך הסעודה והייו לא 
כרבי אליעזר ולא כרבן ולא 
כרבן גמליאל. דדריש ובשכבך 
תחלת זמן שכיבה ובמתי' תן 

   עד סוף האשמורה הראשוה:
. עי כל לילותיו וכהן וכהן עי

טמא לאכול בתרומה חד שעורא 
   הוא צאת הכוכבים:

. ממהרין לסעודה בערבי שבתות
   שהכל מוכן:

. שהיום כלה שאין ראיה לדבר
בצאת הכוכבים זכר לדבר 

   איכא:
. ועושין מלאכה בלילה דמחשכי

משקיעת החמה עד צאת 
   הכוכבים:

. ומשכימין קודם היום ומקדמי
ם לא הוי עד הץ דאימא יו

החמה והם מקדימין מעלות 
השחר דהוי כמו מהלך ה' מילין 

   (פסחים דף צג:):
. ת''ש והיה לו הלילה משמר

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

   הכתוב יום:
. רוב בי אדם הייו עיים קס''ד

לומר בי אדם בערבי שבתות כ
ועיים בימות החול חד שעורא 

   הוא:
משעה שקדש היום בערבי 

. הייו בין השמשות ספק שבתות
יום ספק לילה וכיון דספק הוא 

   קדש היום מספק:
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ַהּכֹ ָעה ׁשֶ ָ ְתרּוָמָתן. ִמׁשּ   ֲהִנים טֹוְבִלין ֶלֱאכֹול ּבִ
יָאַמר לֹו    : ְיהּוָדה ַרּבִ
עֹוד יֹום ֵהם טֹוְבִליםֲהנִ ַוֲהלֹא ּכֹ    !ים ִמּבְ

י    :אֹוֵמר ֲחִניָנא ַרּבִ
ֶמַלח.  ּתֹו ּבְ ָעִני ִנְכָנס ֶלֱאכֹול ּפִ ָעה ׁשֶ ָ   ִמׁשּ

י יְוָאְמִרי ָלּה  ַאַחאי ַרּבִ   אֹוֵמר:  ַאָחא ַרּבִ
נֵ  רֹוב ּבְ ָעה ׁשֶ ָ   . "ְלָהֵסב ןי ָאָדם ִנְכָנִסיִמׁשּ

עּוָרא הּואֵהן' ַחד י' ְו'כֹ ִאי ָאְמַרּתְ 'ָענִ  י - ׁשִ יֲחִניָנא ַהְיינּו  ַרּבִ ַע  ַרּבִ    !ְיהֹוׁשֻ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ    :ֶאּלָ
'ָעִני' ְלחּוד עּוָרא ּדְ    ,ׁשִ

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

  
ְייהּו ְמאּוָחר? ֵהי ִמ    ּנַ

  
'ָעִני' ְמאּוָחר ָרא ּדְ ּבְ    ,ִמְסּתַ

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

   
ּה.   ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

   
  

 רש"י
. הייו משעה שהכהים טובלים

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

   קודם בין השמשות מעט:
והלא כהים מבעוד יום הם 

. רבי יהודה לטעמיה טובלים
דאמר בבמה מדליקין בין 
השמשות כדי מהלך חצי מיל 
קודם צאת הכוכבים קרוי בין 
השמשות והוי ספק הלכך טבילה 

בעוד יום הוא ולאו דמקמי הכי מ
זמן שכיבה הוא ולקמן מפרש 

   מאי אהדר ליה רבי מאיר:
. אית דאמרי כסין להסב

בימות החול ואית דאמרי 
בשבתות מכל מקום מאוחר הוא 

  (לכולם):
. (לכולם) והי מיייהו מאוחר

דעי או דכהן: ה''ג אי ס''ד דעי 
קודם רבי חיא הייו רבי 
אליעזר: בין השמשות דרבי 

הודה מהלך חצי מיל לפי צאת י
הכוכבים ודרבי יוסי כהרף עין 
לפי צאת הכוכבים ורבי מאיר 
כרבי יוסי ס''ל וכי טביל מקמי 
הכי סמוך לחשכה הוא וזמן 

  שכיבה קרין ביה:
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        ג, אג, אג, אג, א    ––––    ב, בב, בב, בב, ב .4
   :ָאַמר ָמר

י ָאַמר ֵליּה " עֹוד יֹום ֵהם טֹוְבִליםַוֲהלֹא ּכֹ :ְיהּוָדה ַרּבִ    "!ֲהִנים ִמּבְ
  

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

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

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

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

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

ָיא ּדְ  יַקׁשְ    !י ֱאִליֶעֶזרּבִ ַר ּדְ ֱאִליֶעֶזר ַא  ַרּבִ
  

א ּדְ  יּבָ ֵאי ַאּלִ ּנָ ֵרי ּתַ יּתְ    .ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
א ָלאו  יֵריׁשָ   ֱאִליֶעֶזר ִהיא.  ַרּבִ

   
  

  רש"י
. קשיא דרבי מאיר אדר' מאיר

לעיל אמר משעה שבי אדם 
כסין לאכול פתן בערבי שבתות 

משל כהן  והוא שעור מאוחר
והכא אמר משעת טבילה שהיא 

   קודם בין השמשות:
 דברייתא. קשיא דרבי אליעזר

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

. והא דקתי לאו ר' אליעזר היא
דברי ר' אליעזר אסוף הזמן קאי 
דקאמר עד סוף האשמורה 
הראשוה ופליגי רבן עליה 
ואמרי עד חצות דרבי אליעזר 

בשכבך זמן התחלת דריש 
שכיבה שבי אדם הולכים לשכב 
זה קודם וזה מאוחר. ורבן 
דרשי כל זמן שכיבה דהייו כל 
הלילה אלא שעשו סייג לדבר 
ואמרו עד חצות ור''ג לית ליה 

  ההוא סייג:
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            ג, אג, אג, אג, א .5
מּוָרה"    ."ַעד סֹוף ָהַאׁשְ
  

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

ְיָלהְוִאי ָקָסַבר ַאְרּבַ  ָמרֹות ָהֵוי ַהּלַ עֹות' :ֵליָמא - ע ִמׁשְ לֹׁש ׁשָ   ! 'ַעד ׁשָ
  

ְיָלה,  ָמרֹות ָהֵוי ַהּלַ לֹׁש ִמׁשְ   ְלעֹוָלם ָקָסַבר ׁשָ
ַמעוָהא    ָלן:  ָקא ַמׁשְ

ָרִקיַע  ָמרֹות ּבָ א ִמׁשְ ִאיכָּ ַאְרָע וְ  ,ּדְ ָמרֹות ּבְ א ִמׁשְ   .אִאיכָּ
ַתְנָיא    :ּדְ

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

ֲאִרי,  רּוְך הּוא ְוׁשֹוֵאג ּכַ דֹוׁש ּבָ ב ַהּקָ ָמר יֹוׁשֵ ָמר ּוִמׁשְ ל ִמׁשְ   ְוַעל ּכָ
ֱאַמר: ּנֶ אֹ  ׁשֶ ן קֹולֹו ׁשָ עֹון ָקְדׁשֹו ִיּתֵ ַאג, ּוִמּמְ רֹום ִיׁשְ ַאג "ה' ִמּמָ    .(ירמיהו כה, ל) 6"ַעל ָנֵוהוּ ג ִיׁשְ

ָבר    :ְוִסיָמן ַלּדָ
ָמָרה ִראׁשֹוָנה    ֲחמֹור נֹוֵער,  -ִמׁשְ

ה  ִנּיָ ָלִבים -ׁשְ    ,צֹוֲעִקים ּכְ
ית  ִליׁשִ ֵדי ִאּמֹו,    -ׁשְ ְ ינֹוק יֹוֵנק ִמׁשּ   תִּ

ְעָלּה  ֶרת ִעם ּבַ ה ְמַסּפֶ ָ   . "ְוִאׁשּ
  

יב  יַמאי ָקא ָחׁשֵ    ?ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
יב  ָמרֹות ָקא ָחׁשֵ ת ִמׁשְ ִחּלַ א הּוא!  -ִאי ּתְ ה ִלי? אֹוְרּתָ ָמָרה ִראׁשֹוָנה ִסיָמָנא ָלּמָ ת ִמׁשְ ִחּלַ   ּתְ

יבִא  ָמרֹות ָקא ָחׁשֵ ָמָרה ַאֲחרֹוָנה לָ  - י סֹוף ִמׁשְ ה ִלי ִסיָמָנא? ְיָמָמא הּואסֹוף ִמׁשְ    !ּמָ
  

ָמָרה ִראׁשֹוָנה,  יב סֹוף ִמׁשְ א ָחׁשֵ   ֶאּלָ
ָמָרה ַאֲחרֹוָנה,  ת ִמׁשְ   ּוְתִחּלַ

ֶאְמָצִעיָתאוְ     .ֶאְמָצִעית ּדְ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
יב,  ָמרֹות ָקא ָחׁשֵ הּו סֹוף ִמׁשְ   ּכּוּלְ

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

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

                                                

 
ה ְוָאַמְרתָּ ֲאֵליֶהם  6 ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ֵבא ֲאֵליֶהם ֵאת ּכָ ּנָ ה תִּ ל  ה'ְוַאתָּ דְֹרִכים ַיֲעֶנה ֶאל ּכָ ַאג ַעל ָנֵוהּו ֵהיָדד ּכְ אֹג ִיׁשְ ן קֹולֹו ׁשָ עֹון ָקְדׁשֹו ִיתֵּ ָאג ּוִמּמְ רֹום ִיׁשְ ִמּמָ

ֵבי ָהָאֶרץ   יֹׁשְ

  רש"י
. הוה ליה לומר מאי קסבר כו'

   זמן היכר:
. דפליגי תאי לקמן אי קסבר

בהא מלתא איכא מאן דאמר ג' 
משמרות הוי הלילה במשמרות 

ושיר שלהם עבודת המלאכים 
חלק לשלש חלקים ראשוה 
לכת אחת שיה לכת אחרת 
שלישית לכת שלישית. ואיכא 
מאן דאמר ארבע משמרות הוי 

   הלילה:
. כשתן לך סימן זמן והא קמ''ל

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

   דאיכא ברקיע:
   . הרי ג':ישאג שאוג ישאג

. כבר ואשה מספרת עם בעלה
הגיע קרוב ליום ובי אדם 
מתעוררים משיתן והשוכבים 

   יחד מספרים זה עם זה:
. סימים הללו מאי קא חשיב

שתן למשמרות הארץ היכן תו 
   בתחלת האשמורות או בסופן:

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

אדם לחבירו שמור לי בצד ע''ז 
וי (סהדרין דף סג:) ובב''ק פל

בפ' החובל (דף צ:) שמרה עומדת 
על פתח חצרה וכן ואביו שמר 
את הדבר (בראשית לז). שומר 

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

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

ִנים  ֲעֹונֹוֵתיֶהםְואֹוֵמר: "אֹוי ַלּבָ ּבַ יִתי    - ׁשֶ י ֶאת ּבֵ    ,ֶהֱחַרְבּתִ
י ֶאת ֵהיָכִלי ַרְפּתִ    ,ְוׂשָ

  ְוִהְגִליִתים ְלֵבין אּוּמֹות ָהעֹוָלם".  
   

ְנָיא    :ּתַ
יָאַמר "   : יֹוֵסי ַרּבִ

ֶרךְ  ּדֶ ְך ּבַ ַעם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהּלֵ ה ,ּפַ י ְלחּוְרּבָ ל ְוִנְכַנְסתִּ ּלֵ ַלִים ְלִהְתּפַ    ,ַאַחת ֵמחֹוְרבֹות ְירּוׁשָ
הּו ָזכּור ְלטֹוב א ֵאִלּיָ ַתח - ּבָ ַמר ִלי ַעל ַהּפֶ    ,ְוׁשָ

ִתי ִפּלָ י תְּ יְמתִּ ּיַ סִּ ין ִלי ַעד ׁשֶ   .,ְוִהְמתִּ
ִתי ִפּלָ י תְּ יְמתִּ ּיַ סִּ    ,ְלַאַחר ׁשֶ

י".  :ָאַמר ִלי לֹום ָעֶליָך, ַרּבִ   "ׁשָ
י לוֹ  י ּומֹוִרי".  :ְוָאַמְרתִּ לֹום ָעֶליָך, ַרּבִ   "ׁשָ

ה זֹו?  ֵני ָמה ִנְכַנְסתָּ ְלחּוְרּבָ ִני, ִמּפְ   ְוָאַמר ִלי: ּבְ
ל.  ּלֵ י לֹו: ְלִהְתּפַ   ָאַמְרתִּ

ֶרְך.  :ְוָאַמר ִלי ּדֶ ל ּבַ ּלֵ   ָהָיה ְלָך ְלִהְתּפַ
י לֹו: ִמְתיָ  א יַ יְוָאַמְרתִּ ּמָ י עֹוְבֵרי ֵרא ָהִייִתי ׁשֶ   , ְדָרִכיםְפִסיקּו ּבִ

ה ְקָצָרה.  :יר ִל ַמ ָא וְ  ִפּלָ ל תְּ ּלֵ   ָהָיה ְלָך ְלִהְתּפַ
  

ָעה ָלַמְדתִּ  אֹוָתּה ׁשָ ָבִרים:ּבְ ה ּדְ לׁשָ ּנּו ׁשְ ה,   י ִמּמֶ ֵאין ִנְכָנִסין ְלחּוְרּבָ י ׁשֶ   ָלַמְדתִּ
ֶרךְ  ּדֶ ִלין ּבַ ּלְ ְתּפַ ּמִ י ׁשֶ    ,ְוָלַמְדתִּ

ל  ּלֵ ְתּפַ ַהּמִ י ׁשֶ ה ְקָצָרהְוָלַמְדתִּ ִפּלָ ל תְּ ּלֵ ֶרְך ִמְתּפַ ּדֶ    .ּבַ
  

ה זֹו?  י,נִ : ּבְ ָאַמר ִליוְ  חּוְרּבָ ַמְעתָּ ּבְ   ַמה ּקֹול ׁשָ
י לוֹ  ּיֹוָנה ְואֹוֶמֶרת:  :ְוָאַמְרתִּ ַנֶהֶמת ּכַ ּמְ ת קֹול, ׁשֶ י ּבַ ַמְעתִּ   ׁשָ

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

  ְוִהְגִליִתים ְלֵבין ָהאּוּמֹות". 
י רֹ יָך ְוַחּיֵ ְך, ְוָאַמר ִלי ַחּיֶ ְלַבד אֹוֶמֶרת ּכָ ָעה זֹו ּבִ ָך, לֹא ׁשָ   אׁשְ
ָכל יֹום ָויֹום,  א ּבְ   ֶאּלָ

ְך.  ָעִמים אֹוֶמֶרת ּכָ לֹׁש ּפְ   ׁשָ
ְלַבד ָר א ּלָ ֶא  ,ְולֹא זֹו ּבִ ׂשְ ּיִ ָעה ׁשֶ ׁשָ י ִמְדָרׁשֹותּבְ י ְכֵנִסּיֹות ּוְלָבתֵּ    ,ֵאל ִנְכָנִסין ְלָבתֵּ

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

ִהְגָלה ֶאת ָניו,  ַמה ּלֹו ָלָאב ׁשֶ   ּבָ
לּו ֵמַעל ׁשּוְלַחן ֲאִביֶהם ּגָ ִנים ׁשֶ     "."ְואֹוי ָלֶהם ַלּבָ

   

  רש"י
. [הביו] ולקמן תפלה קצרה

מפרש לה בפרק תפלת השחר 
   (דף כט.):

אשרי המלך שמקלסין אותו 
כל זמן שהיה . אשרי בביתו כך

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

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

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

  
ֵני ד" "ִמּפְ ּום - ֲחׁשָ     !ַמּפֹוֶלת"" ְוֵתיּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ

  
י   ג,ב ֲחַדּתִ    .ּבַ

  
ּום ְוֵתי יִקין"ּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ    !"ַמּזִ

  
ְתֵרי    .ּבִ

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

  
ְתֵרי ּוְפִריֵצי.    ּבִ

  
  

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

ֵרי ְתֵרי ְוַכׁשְ    .ּבִ
  
  

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

ֵרי.   י, ּוִבְתֵרי ְוַכׁשְ ה ֲחַדּתִ חּוְרּבָ   ּבְ
  

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

יַנן.  ְמקֹוָמן ָחְייׁשִ   ּבִ
  

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

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

   

  רש"י
. שלא יאמרו זוה מפי חשד

   מוכת לו שם:
. שחומת החורבה ומפי המפולת

רעועה ומסוכן הוא פן תפול 
   החומה עליו:

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

  להיח בשביל זה: 
. שפלה מחדש שהחומה בחדתי

   שלה פלה ועודה בחזקתה:
. דתן (במסכת חשד מי ליכא

קידושין דף פ:) אבל אשה 
   מתיחדת עם שי אשים:

לא . דאמרין התם בתרי ופריצי
   שו אלא בכשרים:

. במקום שהם במקומן חיישין
מצויין תדיר חיישין אפילו 

  . בשדה:בדברא בתרי:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

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

י   אֹוֵמר:  ָנָתן ַרּבִ
לֹׁש    . "ׁשָ

  
יַמאי ַטְעֵמיּה ּדְ     ?ָנָתן ַרּבִ

  
ְכִתיב בֹ  :ּדִ ר ִאּתוֹ "ַוּיָ    ,א ִגְדעֹון ּוֵמָאה ִאיׁש ֲאׁשֶ

ֲחֶנה רֹ  ְקֵצה ַהּמַ מֹ ּבִ יכֹוָנה"אׁש ָהַאׁשְ   , (שופטים ז, יט)וגו'  7ֶרת ַהּתִ
ָנא יכֹוָנה" ֵאין" :ּתָ ׁש ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה  - "ּתִ ּיֵ א ׁשֶ    ."ֶאּלָ

  
י,  יכֹוָנה"ַמאי  ְוַרּבִ    ?"ּתִ

  
יכֹונֹות ַאַחת ִמן ּתִ ּבַ יכֹוָנה ׁשֶ    .ַהּתִ

  
יוְ     ?ָנָתן ַרּבִ
  

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

י? ּדְ ַמאי ַטְעֵמיּה    ַרּבִ
  

יָאַמר  יָאַמר  ְזִריָקא ַרּבִ יר ַמ ָא  ַאִמי ַרּבִ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
תּוב ֶאָחד אֹוֵמר:  ֵטי ִצְדֶקָך"כָּ ּפְ   , (תהלים קיט, סב) "ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך ַעל ִמׁשְ

מּורֹות"ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר:  מּו ֵעיַני ַאׁשְ   , , קמח)קיטתהילים ( 8"ִקּדְ
יַצד    ?ָהא כֵּ

ְיָלהַאְרּבַ  ָמרֹות ָהֵוי ַהּלַ   .ע ִמׁשְ
  
יוְ  יָנָתן, ָסַבר ָלּה כְּ  ַרּבִ ַע.  ַרּבִ   ְיהֹוׁשֻ

ְתַנן    :ּדִ
י" ַע  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהֹוׁשֻ

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

  
י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ

א ָמָרה ּוַפְלּגָ ָמרֹות'ַנִמי  ,ִמׁשְ   ָקרּו ְלהּו. 'ִמׁשְ
  

                                                

 
יכֹוָנה ַאְך ָהֵקם ֵהִקימּו  7 מֶֹרת ַהתִּ ֲחֶנה רֹאׁש ָהַאׁשְ ְקֵצה ַהּמַ ר ִאּתֹו ּבִ בֹא ִגְדעֹון ּוֵמָאה ִאיׁש ֲאׁשֶ ָיָדםַוּיָ ר ּבְ ים ֲאׁשֶ ּדִ ֹוָפרֹות ְוָנפֹוץ ַהּכַ ׁשּ ְתְקעּו ּבַ ְֹמִרים ַוּיִ   ֶאת ַהׁשּ
מּורֹות לשיח באמרתך 8 מּו ֵעיַני ַאׁשְ  ִקּדְ

  רש"י
. אלמא קדמו עיי אשמורות

חצות לילה שהיה דוד עומד שתי 
   בהם:משמרות יש 

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

   שעה שלישית:
. חצות לילה הוי שית דליליא

   שש שעות:
. ששאר מלכים ותרתי דיממא

ישים הוו להו תרתי משמרות 
  של שמוה שעות:



12                                    ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

        ג, בג, בג, בג, ב .9
יָאַמר וְ  יָאַמר  ְזִריָקא ַרּבִ יָאַמר  ַאִמי ַרּבִ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

ל ֵמת.  ןֵאין אֹוְמִרי ָבָריו ׁשֶ א ּדְ ת ֶאּלָ ְפֵני ַהּמֵ   ּבִ
  

יָאַמר  ֲהָנא ַרּבִ ר ּכָ א ּבַ   : ַאּבָ
א ִדְבֵרי תֹוָרה,  לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ   ּבְ

ּה  ָעְלָמא ֵלית ָלן ּבָ י ּדְ    .ֲאָבל ִמיּלֵ
  
ָאְמִריוְ  א ּדְ     :ִאיכָּ

ֲהָנאָאַמר  ר ּכָ א ּבַ י ַאּבָ   : ַרּבִ
א  ִדְבֵרי תֹוָרהֲאִפיּלּו לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ    ,ּבְ

ָעְלָמא י ּדְ ן ִמיּלֵ כֵּ    .9ְוָכל ׁשֶ
  

                                                

 
 ורבו הגירסאות במשפט זה. 9

  רש"י
. אסור לספר אלא לדבר הלכה

לפיו שהכל חייבין לספר בהן 
והמת דומם והוה ליה לועג לרש 

   חרף עושהו (משלי יז):
. שאין גאי דעלמאאבל מילי 

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

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

ְכִתיב:  ָעה"ּדִ ּוֵ ף ָוֲאׁשַ ׁשֶ י ַבּנֶ ְמּתִ   , (תהלים קיט, קמז) 10"ִקּדַ
ַהאי וּ  אי ּדְ ף"ִמּמַ א הּוא?  "ֶנׁשֶ   אֹוְרּתָ

ְכִתיב:  ֶעֶרב יֹוםּדִ ף ּבְ ֶנׁשֶ ִאיׁשֹון ַלְיָלה ַוֲאֵפָלה "ּבְ    !"ּבְ
  

ֲעָיא ַרבָאַמר  יָאַמר  אֹוׁשַ   : ַאָחא ַרּבִ
ִוד: ֵמעֹוָלם לֹא ָעַבר  יָנהָהִכי ָקָאַמר ּדָ ׁשֵ    .ָעַלי ֲחצֹות ַלְיָלה ּבְ

  
י   ָאַמר:  ֵזיָרא ַרּבִ

סּוס,    ַעד ֲחצֹות ַלְיָלה ָהָיה ִמְתַנְמֵנם כְּ
ֲאִרי.  ר כַּ ּבֵ אן ְוֵאיָלְך ָהָיה ִמְתּגַ   ִמכָּ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ִדְבֵרי תֹוָרה,    ַעד ֲחצֹות ַלְיָלה ָהָיה עֹוֵסק ּבְ
אן ְוֵאיָלְך ּבְ  חֹותִמכָּ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ    .ׁשִ

  
  
ף"וְ  א הּוא? "ֶנׁשֶ    !אֹוְרּתָ

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

ְפָרא ְוַעד ֵליְלָיאַמאי    !ָלאו ִמּצַ
  

  לֹא, 
א א ְוַעד אֹוְרּתָ    .ֵמאֹוְרּתָ

  
ף' :ְכּתֹובלִ  ,ִאי ָהִכי ׁשֶ ף ְוַעד ַהּנֶ ׁשֶ    '!ֵמָהֶעֶרב ְוַעד ָהֶעֶרב'אֹו  'ֵמַהּנֶ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

ֵרי  ֵפי ָהווּ ּתְ    ,ִנׁשְ
ף ֵליְלָיא ְוָאֵתי ְיָמָמא,    ְנׁשַ

ף ְיָמָמא ְוָאֵתי ֵליְלָיא.    ְנׁשַ
   

  
ֵליְלָיא ֵאיַמת א ּדְ ְלּגָ    ?ְוָדִוד ִמי ֲהָוה ָיַדע ּפַ

א מֹ  ּתָ ינּו לֹא ֲהָוה ָיַדעָהׁשְ ה ַרּבֵ    ,ׁשֶ
ְכִתיב תֹוְך ִמְצָרִים" :ּדִ ְיָלה ֲאִני יֹוֵצא ּבְ ֲחצֹות ַהּלַ    .(שמות יא, ד) 11"ּכַ

ֲחצֹות"ַמאי     ?"ּכַ
ֲחצֹות" ִריְך הּוא "כַּ א ּבְ א?!   ,ִאיֵליָמא ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ ַמּיָ י ׁשְ א ְסֵפיָקא ַקּמֵ   ִמי ִאיכָּ

ָאַמר ֵליּה לְ  א ּדְ ֲחצֹות", ֶאּלָ א, ַוֲאָתא ִאיהּו  ְוָאַמר "כַּ ּתָ י ָהׁשְ ֲחצֹות" כִּ   ָמָחר "ּבַ
ָקא ֵליּה  ִוד ֲהָוה יָ  ,ַאְלָמא: ְמַסּפְ   ע?! ַד ְוּדָ

  
ִוד, ִסיָמָנא ֲהָוה ֵליּה     ,ּדָ

ָאַמר  יְזָנאּדְ ר ּבִ יָאַמר  ַרב ַאָחא ּבַ ְמעֹון ֲחִסיָדא ַרּבִ   : ׁשִ
ִוד,  ל ּדָ תֹו ׁשֶ ּטָ לּוי ְלַמְעָלה ִמּמִ ּנֹור ָהָיה ּתָ   כִּ

ן ֵמֵאָליו,  ֶבת ּבֹו וְמַנּגֵ א רּוַח ְצפֹוִנית ְונֹוׁשֶ יַע ֲחצֹות ַלְיָלה, ּבָ ִהּגִ   ְוֵכיָון ׁשֶ
ַחר.  ַ ָעָלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּתֹוָרה ַעד ׁשֶ ד ָהָיה עֹוֵמד ְועֹוֵסק ּבַ   ִמּיָ

ָרֵאל ֶאְצלֹו ָאְמרּו לֹו: ֲא  ַחר ִנְכְנסּו ַחְכֵמי ִיׂשְ ַ ָעָלה ַעּמּוד ַהׁשּ יָון ׁשֶ ְרָנָסה. כֵּ ָרֵאל ְצִריִכין ּפַ ָך ִיׂשְ ֶלְך, ַעּמְ   דֹוֵנינּו ַהּמֶ

                                                

 
ָעה לדברך יחלתי 10 ּוֵ ף ָוֲאׁשַ ׁשֶ י ַבּנֶ ְמתִּ  ִקּדַ

תֹוְך ִמ  11 ְיָלה ֲאִני יֹוֵצא ּבְ ֲחצֹות ַהּלַ  ְצָרִיםכה אמר ה' כַּ

  רש"י
   . מתחלת הלילה:מאורתא

היום . בהעריב בשף בערב יום
   קרוי שף:

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

   . שקודם לכן הייתי עומד:בשיה
. עוסק בתורה מתמם כסוס

כשהוא מתמם. כסוס הזה שאיו 
רדם לעולם אלא מתמם ועור 

   תמיד:
. והכי מפרש בשירות ותשבחות

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

שם: ה''ג אי הכי לכתוב מהשף 
ועד השף או מהערב ועד הערב 

   אלא אמר רב אשי תרי שפי הוו:
. קפץ ועלה כמו לשוף שף יממא

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

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

ולהעמיד היה יודע לכוין השעה 
   דבריו בשעת המאורע:

. כור היה תלוי למעלה ממטתו
וקביו לצד צפון כיון שהגיע חצות 
הלילה רוח צפוית משבת בו 
דאמר מר (בב''ב דף כה.) ארבע 
רוחות משבות בכל יום ויום שש 
שעות ראשוות של יום משבת רוח 
מזרחית מהלוך החמה ושש 
אחרוות רוח דרומית ובתחלת 

ח מערבית ובחצות הלילה רו
   הלילה רוח צפוית:

. העוקר אין הבור מתמלא מחוליתו
חוליא מבור כרוי וחוזר ומשליכו 
לתוכו אין מתמלא בכך. אף כאן 
אם אין אתה מכין לעיים שבו 
מזוות ממקום אחר אין או יכולין 

   לפרסם משל עצמו:
. איזה הדרך יועצים באחיתופל

 ילכו והיאך יציבו מצב ומשחית
   וטכסיסי מארב מלחמה:

. וטלין מהם ומלכין בסהדרין
   רשות כדי שיתפללו עליהם:
. אם ושואלין באורים ותומי'

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

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

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

ַסְנֶהְדִרין    ,ְוִנְמָלִכין ּבְ
ים אּוִרים ְותּוּמִ    .ְוׁשֹוֲאִלין ּבְ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

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

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

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

ָמם ה ִנְקָרא ׁשְ ֵרִתי"ְוָלּמָ   ? "ְפֵלִתי"וּ  "ּכְ
ֵרִתי ְבֵריֶהם - ""ּכְ ּכֹוְרִתים ּדִ    ,ׁשֶ

ֵלִתי" ִדְבֵריֶהם - "ּפְ ּמּוְפָלִאים ּבְ    .ׁשֶ
ְך  ֶלְך יֹוָאב"ְוַאַחר כָּ ר ָצָבא ַלּמֶ    ."ׂשַ

  
  

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

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

י    :ָאַמר ֵזיָרא ַרּבִ
ה ְלעֹוָלם ֲהָוה ָיַדעמֹ     ,ׁשֶ

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

ְנֵתיּה  ִ    .ְלִאְתעּוֵרי ִמׁשּ
ה ֵליּה ְלֵמיַמר מֹ ּדְ ְוֵכיָון  ה ֲהָוה ָיַדע, ָלּמָ ֲחצֹות"ׁשֶ    ?"ּכַ

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

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ַסר ֲהָוה ָקֵאי ְתֵליַסר ַנְגֵהי ַאְרּבַ א ּדִ א אֹוְרּתָ ַפְלּגָ    ,ּבְ
ָרֵאלְוָה  ה ְלִיׂשְ    :ִכי ָקָאַמר מׁשֶ

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

י ָחִס  י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ   . ב)-(תהלים פו, א יד ֲאִני""ְלָדִוד, ׁשָ
   ,קָח ְצ י יִ ּבִ ַר וְ  יוִ לֵ 

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

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

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

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

  
ַרב ִאיִדיָאַמר  ֵריּה ּדְ ַע ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

   ?ַמאי ְקָרא
ָרה ְבֵעדֹ     .(תהלים קיט, מו) ֶתיָך ֶנֶגד ְמָלִכים ְולֹא ֵאבֹוׁש""ַוֲאַדּבְ

  

  רש"י
. ביהו בן יהוידע זה סהדרין

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

. ראשון וקודם הכרתי ועל הפלתי
להם שבתחילה וטלים רשות 

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

ימי דוד היה שאל באביתר עד 
מלחמת אבשלום ששאל אביתר 
ולא עלתה לו ושאל צדוק ועלתה לו 
כדאמרי' בסדר עולם וסתלק אז 

   מן הכהוה:
. שאומרים שכורתים את דבריהם

דברים קצובים וגמורים שלא 
   יפחתו ולא יוסיפו:
. להוליך אשי בשר צבא למלך יוא

   המלחמה:
. דכור היה תלוי למעלה מאי קרא

ממטתו ומעוררו עורה כבודי אל 
   תתכבדי בשיה כשאר מלכים:

. שאר מלכים השחר אעירה שחר
   מעוררן ואי מעורר את השחר:

. אם שמא יטעו אצטגיי פרעה
אי יודע לכוין השעה הם אים 
יודעים לכוין השעה וקודם שיגיע 

סבורים שהגיע ועדיין לא חצות יהו 
באה המכה ויאמרו משה בדאי 
הוא הלכך טוב לאחוז לשון איי 

   יודע:
   . במסכת דרך ארץ:דאמר מר

   . תהא אחז וכשל בדבריך:ותאחז
. ליל שעבר תליסר גהי ארבסר

שלשה עשר ולמחרת יגיע ארבעה 
   עשר:

. שהשים ידי מלוכלכות בדם
מראות לו דם דה אם טמא אם 

שיש מראות דם טהור טהור 
   באשה:
. הוא עור הולד שהעצמות ובשפיר

והגידים והבשר צורים בתוכו ויש 
שפיר שהאשה יושבת עליו ימי 
טומאה וימי טהרה ואי זה זה 
המרוקם ובמס' דה (דף כד ב) 
מפרש לה ויש שפיר מלא מים ודם 
שאיו חשוב ולד לישב עליו טומאת 

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

בלא ולד והוא כמין לבוש שהולד 
שוכב בתוכה וקורין ושטי''דור 
בלע''ז ותיא אין שליא פחותה 
מטפח ותחלתה כחוט של ערב 
וסופה כתורמוס והיו מביאין 
אותה לפיו לראות אם יש בה 
כשיעור ואם עשויה כדת שליא 
שחזיקה שהיה ולד בתוכה ומוח 

הרה אם ותשב עליו ימי טומאה וט
   לאו:

. שייך בדיי ממוות זכיתי וחייבתי
   ודיי פשו':

. בהלכות טומאה טמאתי וטהרתי
   וטהרה:

. [מפי בושת] בדברי מפיבושת
הלכה היוצאין מפיו היה בושת 
לדוד שפעמים שהיה טועה והוא 

   אומר לו טעית:
. בזכות שהיה דוד מקטין לפיכך

   עצמו זכה ויצא ממו כלאב:
. במקום אחד שמואלא דיאל 

אומר (שמואל ב ג) ומשהו כלאב 
לאביגיל אשת בל וגו' ובמקום 
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ָנא     :ּתָ
ת'לֹא " א  'ְמִפיבׁשֶ מֹו, ֶאּלָ ת'ׁשְ מוֹ  'ִאיׁש ּבׁשֶ    ,ׁשְ

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

ְלָאב ּנּו ּכִ ִוד ְוָיָצא ִמּמֶ   ."ְלִפיָכְך ָזָכה ּדָ
  

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

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

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

יּה     !?"ָחִסיד"ְוָדִוד ִמי ָקֵרי ְלַנְפׁשֵ
י  :ְוָהְכִתיב ים""לּוֵלא ֶהֱאַמְנּתִ ֶאֶרץ ַחּיִ טּוב ה' ּבְ    (תהלים כז, יג) ִלְראֹות ּבְ

ֵמיּה ּדְ ָת וְ  ְ יָנא ִמׁשּ   יֹוֵסי:  ַרּבִ
ה ָנקּוד ַעל"   ? "לּוֵלא" ָלּמָ

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

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

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

ִתיב:   ה ָאנֹכְּ ֹכ"ְוִהּנֵ יָך ּבְ ַמְרּתִ ְך ּוׁשְ ֵלְך"ִכי ִעּמָ ר ּתֵ   , (בראשית כח, טו) ל ֲאׁשֶ
ִתיב: וּ  יָרא ַיֲעקֹ כְּ    ."דב ְמאֹ "ַוּיִ

א ִיְגרֹום ַהֵחְטא' :ָאַמר ּמָ    '.ׁשֶ
  

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

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

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

ַרם ַהֵחְטא ּגָ א ׁשֶ   .  "ֶאּלָ
   

  

  רש"י
. האמתי לראות בטוב ה'לולא 

כבר טרדוי מיראתך כמו שאמר 
כי גרשוי היום מהסתפח בחלת ה' 
   לאמר לך עבוד וגו' (שמואל א כו):

. לדרוש את הקודה קוד על לולא
שהיא ממעטת את משמעות הכתוב 
לומר שלא דבר ברור היה לו לראות 
בטוב ה'. לולא לשון אם לא כמו 
 לולי אלהי אבי וגו' היה לי

   (בראשית לא):
. תירוצא הוא שמא יגרום החטא

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

   החטא מלראות בטוב:
. שמא אחר הבטחה ויירא יעקב

חטאתי וכדתיא שהחטא גורם 
   שאין ההבטחה מתקיימת:

   . שבאו בימי יהושע:ביאה ראשוה
. כשעלו מגלות בבל שייהביאה 

   בימי עזרא:
. לבוא ראויים היו ליעשות להם ס

   ביד רמה:
. ולא הלכו אלא אלא שגרם החטא

ברשות כורש וכל ימי מלכי פרס 
שתעבדו להם לכורש ולאחשורוש 

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

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

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

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

  
ְדַתְנָיא    :כִּ

ֶעֶרב, ֲחָכִמים " ֶדה ּבָ ָ א ִמן ַהׂשּ ּלא ְיֵהא ָאָדם ּבָ ֵדי ׁשֶ   ָעׂשּו ְסָייג ְלִדְבֵריֶהם, ּכְ
ן ִקיְמָעא,  :ְואֹוֵמר ה ִקיְמָעא, ְוִאיׁשַ תֶּ   "ֵאֵלְך ְלֵביִתי ְואֹוַכל ִקיְמָעא ְוֶאׁשְ
ֵללְוַאַחר  ַמע ְוֶאְתּפַ ְך ֶאְקָרא ְקִריַאת ׁשְ    ,"ּכָ

ְיָלה.  ל ַהּלַ ן ּכָ יָנה ְוִנְמָצא ָיׁשֵ   וחֹוַטְפּתֹו ׁשֵ
ֶעֶרב ֶדה ּבָ ָ א ִמן ַהׂשּ    ,ֲאָבל ָאָדם ּבָ

נֹות ׁשֹוֶנה,  ֶנֶסת ִאם רִגיל ִלְקרֹות קֹוֵרא. ְוִאם ָרִגיל ִלׁשְ   ִנְכָנס ְלֵבית ַהּכְ
ַמע וּ  לְוקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ּלֵ    ,ִמְתּפַ

ּתֹו ּוְמָבֵרךְ  ְבֵרי ֲחָכִמים  ,ואֹוֵכל ּפִ יב ִמיָתה -ְוָכל ָהעֹוֵבר ַעל ּדִ   . "ַחּיָ
  

ָנא  לֹא ָקָתֵניַמאי ׁשְ א ּדְ ָכל דּוְכּתָ יב ִמיָתה" :ּבְ   , "ַחּיָ
ָקָתֵני  ָנא ָהָכא ּדְ יב ִמיָתה"ּוַמאי ׁשְ   ? "ַחּיָ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ּום ּדְ  יא יכָּ ִא ִמׁשּ    .ָנהאֹוֶנס ׁשֵ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ָאַמר אן ּדְ ת ַעְרִבית ְרׁשּות" :ְלַאּפּוֵקי ִמּמַ ִפּלַ    ,"תְּ

ַמע ַלן     .חֹוָבהּדְ ָקא ַמׁשְ
  
  

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

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

   מאחר:
. דאמר סוף לימרו כר' אליעזר

האשמורה הראשוה דודאי כל 
   שדעתו לישן כבר שכב וישן:

. ואי כרבן גמליאל סבירא להו
דמשמע ליה בשכבך כל זמן שבי 
אדם שוכבים ויש בכלל הזה כל 

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

   שיש לו כדתיא:
   . מעט:קימעא

. התוקפתו משום אוס שיה
לעבור על דברי חכמים הוזקקו 

   להזהירו יותר:
. לקמן בפ' תפלת ממאן דאמר

   השחר (דף כז:):
. של ערבית אמר מר קורא ק''ש
  תחלה ואח''כ מתפלל:
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        בבבב    ד,ד,ד,ד, .12
   :ָאַמר ָמר

ל" ּלֵ ַמע ּוִמְתּפַ   . "קֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ
  

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

א ן ָהעֹוָלם ַהּבָ    ?ֵאיֶזהּו ּבֶ
ל ַעְרִבית.  ה ׁשֶ ה ִלְתִפּלָ אּוּלָ   ֶזה ַהּסֹוֵמְך ּגְ

  
י ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   אֹוֵמר:  ְיהֹוׁשֻ

ֶאְמַצע ּתִ  ִפּלֹות ּבָ נּוםּתְ   .ּקְ
  

ְלִגי?  ַמאי ָקא ִמּפַ   ּבְ
  

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

  
ֵעית ֵאיָמא ְסָבָרא    :ִאי ּבָ

יּדְ  א ַנִמי ָהֵוי,  :יֹוָחָנן ָסַבר ַרּבִ ה ֵמאֹוְרּתָ אּוּלָ   ּגְ
א ַעד ַצְפָרא ְייָתא לֹא ָהְוָיא ֶאּלָ ה ְמַעּלַ אּוּלָ א ּגְ    .ֶאּלָ

יוְ  ן ֵלִוי ָסַבר ַרּבִ ַע ּבֶ    :ְיהֹוׁשֻ
א לֹא ָהְוָיא ֶאּלָ יָון ּדְ ְפָרא לֹ  כֵּ ְייָתאיָ וְ א ַה ִמּצַ ה ְמַעּלַ אּוּלָ    .א ּגְ

  
ֵעית ֵאיָמא ְקָרא    :ְוִאיּבָ

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

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

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

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

ִכיָבה ַנִמי ְקִר  תוֹ ַאף ׁשְ ַמע ָסמּוְך ְלִמּטָ    .יַאת ׁשְ
  

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

ֵעי ִלְסמֹוְך  ָהא ּבָ  -ְוִאי ָאְמַרּתְ ּבָ ה, ּדְ ה ִלְתִפּלָ אּוּלָ יֵבנוּ 'ֵעי ְלֵמיַמר  ָהא לֹא ָקא ָסַמְך ּגְ כִּ    '!ַהׁשְ
  

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

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

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

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

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

  

  רש"י
. דאמר ערבית מסייע ליה לר' יוחן

מי ק''ש ואחר כך תפלה כדי 
שיסמוך גאולה לתפלה. ודלא כר' 

ואחר כך יהושע בן לוי דאמר תפלה 
   ק''ש:

. וכל שכן דשחרית זה הסומך
דעיקר גאולת מצרים בשחרית הוה 
כדכתיב ממחרת הפסח יצאו בי 
ישראל (במדבר לג) וסמיכת גאולה 
לתפלה רמזה דוד בספר תהלים 
דכתיב ה' צורי וגואלי (תהלים יט) 
וסמיך ליה יעך ה' ביום צרה (שם 
כ) ואמרי' בברכות ירושלמי (פ''א) 

סומך גאולה לתפלה למה מי שאיו 
הוא דומה לאוהבו של מלך שבא 
ודפק על פתחו של מלך יצא המלך 
ומצאו שהפליג אף הוא הפליג אלא 
יהיה אדם מקרב להקב''ה אליו 
ומרצהו בתשבחות וקלוסין של 
יציאת מצרים והוא מתקרב אליו 
ובעודו קרוב אליו יש לו לתבוע 

   צרכיו:
. בין שי ק''ש תקו באמצע תקום

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

. הילכך גאולה מאורתא לא הוי
גאולה דאורתא לא חשיבא 

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

דבשחרית כולהו מודו דבעי 
  מסמך:
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        בבבב    ד,ד,ד,ד, .13
יָאַמר    : 12ָאִביָנאר ּבַ  ֶאְלָעָזר ַרּבִ

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

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

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

יּה  ִאית ּבֵ ּום ּדְ א ִמׁשּ    .קמה, טז) תהילים( 13""ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדךָ  :ֶאּלָ
  

דֹול'ֵניָמא  ל ַהּגָ יּה  'ַהּלֵ ְכִתיב ּבֵ ר" :ּדִ ׂשָ    !קלו, כה) תהילים( 14"נֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ
  

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

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

ָרֵאל,  ל ׂשֹוְנֵאי ִיׂשְ ן ׁשֶ ְלּתָ ּה ַמּפַ ׁש ּבָ ּיֵ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ְכִתיב:  ָרֵאל"ּדִ תּוַלת ִיׂשְ    .(עמוס ה, ב) 15"ָנְפָלה לֹא תֹוִסיף קּום ּבְ

  
ַמְעְרָבא ְמָתְרֵצי ָלּה ָהִכי    :ּבְ

ָרֵאלעֹוד, ִלְנּפֹול  לֹא תֹוִסיףוְ  ָנְפָלה תּוַלת ִיׂשְ    .קּום ּבְ
  

ר ִיְצָחקַרב ָאַמר    : ַנְחָמן ּבַ
רּוַח ַהּקֶדׁש,  ִוד ּוְסָמָכן ּבְ   ֲאִפיּלּו ָהִכי, ָחַזר ּדָ

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

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

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

  
ַהאי  ַמע ּדְ   א? ִמיָכֵאל הוּ  ""ֶאָחדַמאי ַמׁשְ

  
יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ

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

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

ָנא    :ּתָ
  ַאַחת, ִמיָכֵאל ּבְ "

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

מֹ ׁשְ ֶות ּבִ ַאַחתִב וּ  ,ֶנהּוַמְלַאְך ַהּמָ ָפה ּבְ ּגֵ ַעת ַהּמַ   .  "ׁשְ
   

                                                

 

  ע"פ מסורת הש"ס וכתב"י. 12
 ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ומשביע לכל חי רצון 13

ר כי לעולם חסדו 14 ׂשָ  נֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ

ָרֵאל נטשה על אדמתה אין מקימה 15 תּוַלת ִיׂשְ  ָנְפָלה לֹא תֹוִסיף קּום ּבְ

  רש"י
   . כגד שלש תפלות:שלש פעמים

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

   חי:
. אף על פי שהפסיק ו''ן אפילו הכי

מפי פילה שבה ולא אבה לרמזה 
   חזר ורמז סמיכת הפילה תכף לה:

אחת ולא הרגיע  . בפריחהויעף אלי
   ביתים:

   . שתי פריחות:מועף ביעף
   . בפריחה אחת:באחת

. אמרו מה שכתוב אמרו בלבבכם
   על לבבך (דברים ו):

   . שאמר בשכבך :על משכבכם
  . בשיה אחרי כן: ודומו

  



19  ""ֵמֵאיָמַתי –מסכת ברכות פרק א' 

        ה, אה, אה, אה, א    ––––ד, ב ד, ב ד, ב ד, ב  .14
יָאַמר  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

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

יָאַמר    : יֹוֵסי ַרּבִ
   ?ַמאי ְקָרא

ְבֶכם ְודֹ  ּכַ ֱחָטאּו ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעל ִמׁשְ    .ה)(תהלים ד,  ּמּו ֶסָלה""ִרְגזּו ְוַאל ּתֶ
  

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

  
ֵיי:ָאַמר     ַאּבַ

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

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

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

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

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

   
  

יְוָאַמר  ר ָחָמא ַרּבִ יָאַמר  ֵלִוי ּבַ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    :ׁשִ
ְכִתיב י ְלהֹורֹ :ַמאי ּדִ ַתְבּתִ ר ּכָ ְצָוה ֲאׁשֶ ָנה ְלָך ֶאת ֻלחֹת ָהֶאֶבן ְוַהּתֹוָרה ְוַהּמִ    ?(שמות כה, יב) 16ָתם""ְוֶאּתְ

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

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

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

   
  

יָאַמר    : ִיְצָחק ַרּבִ
תֹו,  ַמע ַעל ִמּטָ ל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ   כָּ
ָידוֹ  י ִפּיֹות ּבְ ּתֵ ל ׁשְ ִאּלּו אֹוֵחז ֶחֶרב ׁשֶ    ,כְּ

ֱאַמר:  ּנֶ ָיָדם"ׁשֶ יִפּיֹות ּבְ ְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ּפִ    .(תהלים קמט, ו) "רֹוְממֹות ֵאל ּבִ
  

ַמע?    ַמאי ַמׁשְ
  

יְוִאיֵתיָמא  ָמר זּוְטָראָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ְכִתיב:  ִעְנָיָנא, ּדִ א ּדְ בֹוָתם"ֵמֵריׁשָ ּכְ ָכבֹוד ְיַרְננּו ַעל ִמׁשְ   .ה)(תהלים קמט, "ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ּבְ

ְתֵריּה:  ָיָדם"ּוְכִתיב ּבַ יִפּיֹות ּבְ ְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ּפִ   . (תהלים קמט, ו) "רֹוְממֹות ֵאל ּבִ
  
יָאַמר וְ    : ִיְצָחק ַרּבִ

ֵדיִלין ֵהיֶמּנּו.  יִקין ּבְ תֹו ַמּזִ ַמע ַעל ִמּטָ ל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ   כָּ

                                                

 
ָנה ְלָך ֶאת ֻלחֹת ָהֶאֶבן ְוַהּתֹוָרה 16 י ְלהֹורָתם עלה אלי ההרה והיה שם ְוֶאתְּ ַתְבתִּ ר כָּ ְצָוה ֲאׁשֶ  ְוַהּמִ

  רש"י
. שרגיל ואם תלמיד חכם הוא

במשתו לחזור על גרסתו תמיד דיו 
   בכך:

. שיעשה מלחמה עם ירגיז יצר טוב
   יצר הרע:

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

. חומש שמצוה לקרות זה מקרא
   בתורה:

   . שיתעסקו במשה:זו משה
. סברת טעמי המשיות זה גמרא

שממו יוצאה הוראה. אבל 
המורים הוראה מן המשה קראו 
   מבלי העולם במס' סוטה (דף כב.):
כאילו אוחז חרב של שתי פיות 

   המזיקין:. להרוג את בידו
   . דבקריאת שמע:מאי משמע

. אם תכפל וסגרת התעיף עייך בו
   עייך בתורה היא משתכחת ממך:

. העוף ובי רשף יגביהו עוף
   מסלקם ממך:

. זה שם שד הצהרים קטב מרירי
   במסכת פסחים (דף קיא:):

. כתיב בין רעב ולחומי רשף
למזיקין דרש לפיו ולאחריו 

  יסורין ומזיקין:
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ֱאַמר:  ּנֶ יהּו עּוף"ׁשֶ ף ַיְגּבִ   , ה, ז) (איוב 17"ּוְבֵני ֶרׁשֶ
א ּתֹוָרה,  "עּוף"ְוֵאין    ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ   . (משלי כג, ה) ""ֲהָתִעיף ֵעיֶניָך ּבֹו ְוֵאיֶנּנוּ ׁשֶ
ף"ְוֵאין  יִקין,  "ֶרׁשֶ א ַמּזִ   ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ ף ְוֶקֶטב ְמִריִרי"ׁשֶ    .(דברים לב, כד) 18"ְמֵזי ָרָעב ּוְלֻחֵמי ֶרׁשֶ

        בבבב----ה, אה, אה, אה, א .15
יָאַמר  ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

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

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

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

  
יָאַמר ֵליּה     : יֹוָחָנן ַרּבִ

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

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

   
א ּתֹוָרה ְוֵאינֹו עֹוֵסק ,ֶאּלָ ר לֹו ַלֲעסֹוק ּבַ ֶאְפׁשָ ל ׁשֶ    ,כָּ

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

א ּתֹוָרה,  "טֹוב"ְוֵאין    ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֲעזֹ ׁשֶ י ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ּתַ י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ    .(משלי ד, ב) בּו""ּכִ

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

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

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

   
אְוִאיֵתיָמא  ָרָבאָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ִאין ָעָליו ּסּוִרין ּבָ ּיִ יו,  - ִאם רֹוֶאה ָאָדם ׁשֶ ַמֲעׂשָ ׁש ּבְ ּפֵ   ְיַפׁשְ
ֱאַמר:  ּנֶ ה ְדָרֵכינּו ְוַנְחקֹ ׁשֶ ׂשָ   . (איכה ג, מ)" ְוָנׁשּוָבה ַעד ה'ָרה "ַנְחּפְ

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

ָלה ְולֹא ָמָצא ל ַא  - ְוִאם ּתָ ּסּוִרין ׁשֶ ּיִ ָידּוַע ׁשֶ   ֲהָבה ֵהם, ּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ ר ֶיֱאַהב ה' יֹוִכיַח ׁשֶ י ֶאת ֲאׁשֶ   . (משלי ג, יב) 19""ּכִ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר  ַרב ְסחֹוָרהָאַמר  ָרָבאָאַמר 

רּוְך הּוא ָחֵפץ ּבֹו  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ל ׁשֶ ִיּסּוִרין,  -כָּ אֹו ּבְ   ְמַדכְּ
ֱאַמר:  ּנֶ אֹו ֶהֱחִליׁשֶ ּכְ   , נג, י)(ישעיה  20""ַוה' ָחֵפץ ּדַ

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

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

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

                                                

 
יהּו עּוף 17 ף ַיְגּבִ  אדם לעמל יולד ּוְבֵני ֶרׁשֶ

ף ְוֶקֶטב ְמִריִרי ושן בהמות אשלח בם עם חמת זוחלי עפר 18  ְמֵזי ָרָעב ּוְלֻחֵמי ֶרׁשֶ

ר ֶיֱאַהב ה' יֹוִכיַח וכאב את בן ירצה 19 י ֶאת ֲאׁשֶ  כִּ

אֹו ֶהֱחלִ  ה'וַ  20 כְּ ם ַנְפׁשֹו ִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִריְך ָיִמים ְוֵחֶפץ ָחֵפץ ּדַ ים ָאׁשָ ׂשִ ָידֹו ִיְצָלחה' י ִאם תָּ  .ּבְ

  רש"י
אפילו תיוקות של בית רבן 

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

   כבר למדו:
   . מן התורה:החשיתי מטוב

   . מכה עכורה:וכאבי עכר
. שפירש הימו דבר המוכר עצב

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

אותה ומשבחה לפיהם מלעזוב 
   בלקח טוב אחר שתה להם:

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

   לבא:
אשרי הגבר אשר תיסרו יה 

. שבשביל יסורין ומתורתך תלמדו
   צריך אדם לבא לידי תלמוד תורה:

. הקב''ה מייסרו יסורין של אהבה
בעוה''ז בלא שום עון כדי להרבות 

רו בעולם הבא יותר מכדי שכ
   זכיותיו:

. מי שהקב''ה וה' חפץ דכאו החלי
   חפץ בו מחלהו ביסורין:

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

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

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

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

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

י ָאַמר ְלהוּ  ֵריּה ּדְ  ַרּבִ א ּבְ יַאּבָ א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ    :ִחּיָ
יָהִכי ָאַמר  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ִחּיָ   : ַרּבִ

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

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

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

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

יְוַהְיינּו ּדְ  ן ָלִקיׁש,  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ
ָאַמר  יּדְ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ִרית"ֶנֱאַמר  ֶמַלח, ְוֶנֱאַמר  "ּבְ ִרית"ּבְ ִיּסּוִרין,  "ּבְ   ּבְ
ִרית"ֶנֱאַמר  ְכִתיב:  "ּבְ ֶמַלח, ּדִ ִר ּבְ ית ֶמַלח ּבְ ּבִ ׁשְ   , (ויקרא ב, יג) 21ית""ְולֹא ּתַ

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

   
ְנָיא    :ּתַ

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

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

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

ָרֵאל    ?ֶאֶרץ ִיׂשְ
ְכִתיב: ר ִאיׁש ֶאת  ּדִ ר ְיַיּסֵ ֲאׁשֶ י ּכַ ֶרָּך""ּכִ נֹו ה' ֱאלֶֹהיָך ְמַיּסְ   , (דברים ח, ה) ּבְ

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

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

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

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

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

  זֹו ּתֹוָרה,  - "ֱאֶמת"

                                                

 
ִרית אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח 21 ית ֶמַלח ּבְ ּבִ ׁשְ  ְולֹא תַּ

  רש"י
. שאשרי אדם אשר תיסרו דבר זה

   יה:
. כלומר מתורתך מתורתך תלמדו
   או למדין אותו:

אמר ברית ביסורין דכתיב אלה 
. אחר הקללות אמר דברי הברית

   במשה תורה:
עוותיו של אף יסורין ממרקין כל 

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

  תוכחות מוסר לאדם: 
. קא סלקא דעתיה הקובר ובים

   את ביו:
. שאת ותולדתה ארבע מראות

בהרת ותולדתה. בהרת עזה כשלג 
שיה לה כסיד ההיכל. שאת כצמר 

  לבן שיה לה כקרום ביצה:
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ֱאַמר:  ּנֶ ְמּכרׁשֶ   . כג, כג) משלי( 22""ֱאֶמת ְקֵנה ְוַאל ּתִ
א  ָניו"ֶאּלָ ִין "קֹוֵבר ֶאת ּבָ    ?ִמּנַ

  
ּום ּתָ  יָנא ֵליּה ַההּוא ָסָבא ִמׁשּ ן יֹוַחאי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

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

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

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

  
   !לֹא? "ְנָגִעים"וְ 

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

ֵעית     :איָמ ֵא ְוִאי ּבָ
   .ָהא ָלן ְוָהא ְלהוּ 

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

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

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ָהוּו ְלהּו ּוֵמתוּ  ִאיֵליָמא    – ּדְ

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

  
א ָהא  ָלל. ְד  -ֶאּלָ   לֹא ָהוּו ֵליּה כְּ

ָהוּו ֵליּה ּוֵמתּו. -ְוָהא    ּדְ
  

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

ָכָרן.    ָאַמר ֵליּה: לֹא ֵהן ְולֹא ׂשְ
  ַהב ִלי ָיְדָך.  :ָאַמר ֵליּה 

  ְיַהב ֵליּה ְיֵדיּה, ְואֹוְקֵמיּה. 
  

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

  ְיַהב ֵליּה ְיֵדיּה, ְואֹוְקֵמיּה.  
  

אי י לֹוִקים ?ַאּמַ יּה  ַרּבִ    !יֹוָחָנן ְלַנְפׁשֵ
  

   :ָאְמִרי
ית ָהֲאסּוִריםיר ַעְצמֹו ֵאין ָחבּוׁש ַמּתִ    .ִמּבֵ

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

ַבִית ָאֵפל.  ֵני ּבְ ֲהָוה ָקא ּגָ   ֲחָזא ּדַ

                                                

 
ְמּכר חכמה ומוסר ובינה 22  ֱאֶמת ְקֵנה ְוַאל תִּ

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

מקודשות בה ומצורע טעון שילוח 
חוצה להן אין יסורין של אהבה. 
בבל שאין טעוין שילוח והן מזבח 

   כפרה הוו יסורין של אהבה:
   . תחת בגדיו:בצעא

. זה עצם דין גרמא דעשיראה ביר
   של בן עשירי שמת לו:

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

  יסורין שאין של אהבה:
. הוו להו דהוו להו בים ומתו

יסורין של אהבה שהאבלות 
   מכפרת על עווותיו:

   . ר' יוחן לדרעיה:גלייה
. שהיה בשרו מבהיק ופל הורא

שיפה היה מאד כדאמרין בב''מ 
   כר את הפועלים (דף פד.):בהשו

. שלא למדת הרבה אי משום תורה
   כרצוך:

. לעין אחד המרבה ואחד הממעיט
קרבות שויה בשלהי מחות (דף 
קי.) אמר בעולת בהמה ריח יחוח 
ובמחה ריח יחוח ללמדך שאחד 

   המרבה וכו':
   . שאיך עשיר:אי משום מזוי

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

   . חביות:די 
   . החמיצו:תקיפו

. יפשפש ליעיין מר במיליה
   במעשיו:

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

   צריך לחזור בי יודיעי:
. חלקו בזמורות הגפן שבישא

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

ובקים כך חולקין בזמורות 
שריגים מתרגמין שבשין 

   (בראשית מ):
. וכי איו מי שביק לי מידי מייה

חשוד בעייכם שהוא גוב לי הרבה 
   יותר מחלקו:

. הגוב מן הגב בתר גבא גוב כו'
  אף הוא טועם טעם גבה:
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ְלֵייּה ִלְדָרֵעיּה ְוָנַפל ְנהֹוָרא    ,ּגַ
ֵכי  ֲהָוה ָקא ּבָ יַחְזֵייּה ּדַ   . ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ֵכית?   אי ָקא ּבָ   ָאַמר ֵליּה: ַאּמַ
ּום ּתֹוָרה  ּתְ ּדְ  -ִאי ִמׁשּ ׁשְ ִנינּו:  ,לֹא ַאּפַ ַמִים"ׁשָ ָ ין ִלּבֹו ַלׁשּ ַכּוֵ ּיְ ְמִעיט, ּוִבְלַבד ׁשֶ ה ְוֶאָחד ַהּמַ ְרּבֶ    !"ֶאָחד ַהּמַ
ּום ְמזֹוֵני  ל ָאָד  -ְוִאי ִמׁשּ ְלָחנֹותלֹא כָּ י ׁשֻ ּתֵ   !ם זֹוֶכה ִלׁשְ

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

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

  ְיַהב ֵליּה ְיֵדיּה, ְואֹוְקֵמיּה. 
 

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

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

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

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

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

א ַוֲהָוה ַחְמָרא ָאְמִרי: ֲהַדר ַחּלָ א ּדְ    .ִאיכָּ
ַחְמָרא.  ְדֵמי ּדְ ן ּבִ א, ְוִאיְזְדּבַ ר ַחּלָ יּקַ ָאְמִרי: ִאּיַ א ּדְ   ְוִאיכָּ



24                                    ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

        ה, בה, בה, בה, ב .16
ְנָיא    :ּתַ

ְניָ " א ּבִ   אֹוֵמר:  ִמיןַאּבָ
ל ָיַמי ֵני ְדָבִרים ָהִייִתי ִמְצַטֵער ּכָ    :ַעל ׁשְ

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

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

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

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

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

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

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

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

ֱאַמר:  ּנֶ עּו ָבִניםׁשֶ ּבָ א ִבְטָנם ִיׂשְ ַמּלֵ    .(תהלים יז, יד) 23""ּוְצפּוְנָך ּתְ
  

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

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

   
  

                                                

 
עּו ָב  23 ּבָ א ִבְטָנם ִיׂשְ ַמּלֵ  .ִנים והניחו יתרם לעולליהםּוְצפּוְנָך תְּ

  רש"י
. כל ימי זהרתי שלא סמוך למטתי

לעשות מלאכה ושלא לעסוק 
כשעמדתי ממטתי עד בתורה 

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

לצפון וזה לדרום וראה בעיי 
שהשכיה במזרח או במערב לפיכך 
כון להסב דרך תשמיש לרוחות 

   אחרות:
. לשון צפון וסיפיה דקרא וצפוך

   ישבעו בים:
   . תמלא ימי הריום:תמלא בטם



25  ""ֵמֵאיָמַתי –מסכת ברכות פרק א' 

        ו, או, או, או, א    ––––    ה, בה, בה, בה, ב .17
ְנָיא    :ּתַ

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

תוֹ  ִפּלָ ָפָניו, טֹוְרִפין לֹו תְּ    ּבְ
ֱאַמר: ּנֶ ָעַזב ָאֶרץ"טֹ  ׁשֶ ַאּפֹו ַהְלַמַעְנָך ּתֵ   , (איוב יח, ד) 24"ֵרף ַנְפׁשֹו ּבְ

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

רּוְך הּוא,  "צּור" ֵאיןוְ  דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ   ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ יׁשֶ ׁשִ   . (דברים לב, יח) 25""צּור ְיָלְדָך ּתֶ

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

לּו,  ָרכֹות ַהּלָ   זֹוֶכה ַלּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ ם. ׁשֶ י ַהּיָ ַגּלֵ לֹוֶמָך ְוִצְדָקְתָך ּכְ ָהר ׁשְ ְבּתָ ְלִמְצֹוָתי ַוְיִהי ַכּנָ   "לּוא ִהְקׁשַ

  . וגו' יט)-(ישעיה מח, יח 26"ַוְיִהי ַכחֹול ַזְרֶעָך ְוֶצֱאָצֵאי ֵמֶעיךָ 
  
  

ְנָיא    :ּתַ
ְנָיִמין" א ּבִ   אֹוֵמר:  ַאּבָ

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

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

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

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ָמאֵליּה ְוִרְבָבָתא ִמיִמיֵניּה  ְ א ִמׂשּ ן, ַאְלּפָ ל ַחד ְוַחד ִמיּנַ    .27כָּ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ָהֵוי ּבְ  ה'ַהאי ּדּוָחָקא ּדְ ְייהוּ  'ַכּלָ   ? יוֵ ָה  ִמּנַ
ְייהוּ  ְלִהי ִמּנַ ׁשַ י ּדְ ְרכֵּ    .ָהֵני ּבִ

ָבלוּ  ַנן ּדְ ַרּבָ יְדהוּ  ,ָהֵני ָמאֵני ּדְ    .ֵמחּוְפָיא ּדִ
ְרֵעי ּדְ  ָפןָהֵני כַּ ּקְ ְייהוּ  ,ִמּנַ    .ִמּנַ

  
ָבֵעי ְלֵמיַדע ְלהוּ     ,ַהאי ַמאן ּדְ

ַתְרְנגֹוָלאֵלְייֵתי  ְרֵעי ּדְ י כַּ    .ִקיְטָמא ְנִהיָלא, ְוַנֲהַדר ַאּפּוְרֵייּה, ּוְבַצְפָרא ָחֵזי כִּ
  

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

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

ק ּזַ ֵהיִכי לֹא ִליּתַ י ּדְ    .ְוַלֲחתֹום ּפּוֵמיּה כִּ
  

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

ַנן ַרֲחֵמי ֲעֵליּה,  עּו ַרּבָ   ּבָ
ִסי.    ְוִאּתַ

   
  

                                                

 
ָעַזב ָאֶרץ ויעתק צור ממקומו" 24 ַאּפֹו ַהְלַמַעְנָך תֵּ  ."טֵרף ַנְפׁשֹו ּבְ

י ותשכח אל מחוללך 25 ׁשִ  צּור ְיָלְדָך תֶּ

ם. ַוְיִהי ַכחֹול ַזְרֶעָך  26 י ַהּיָ ַגּלֵ לֹוֶמָך ְוִצְדָקְתָך כְּ ָהר ׁשְ ְבתָּ ְלִמְצֹוָתי ַוְיִהי ַכּנָ  ְוֶצֱאָצֵאי ֵמֶעיָך כמעותיו, לא יכרת ולא ישמד שמו מלפנילּוא ִהְקׁשַ

ׁש  27 ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך לֹא ִיּגָ ּדְ   . (תהלים צא, ז)ִיּפֹל ִמּצִ

  רש"י
. לך אומר אשר טורף פשו באפו

גרמת לך לטרוף את פשך בפיך 
ומה היא הפש זו תפלה כמו 
שאמר ואשפוך את פשי לפי ה' 

  (ש''א א):
. וכי סבור היית הלמעך תעזב ארץ

שבשבילך שיצאת תסתלק השכיה 
  ויעזוב את חבירך המתפלל לפיו: 

   . לשון המתה היא:לוא הקשבת
. בשביל מצותי אשר צויתי למצותי

   לגמול חסד:
. כל השדים העומדים לראות
   לפיו:

. כשורת חפירה כי כסלא לאוגיא
המקפת האוגיא שעושין תחת 

ב) אין הגפים כמו ששיו (מ''ק דף 
עושין אוגיות לגפים לאסוף שם 
מים להשקות הגפן. כסלא הוא 
תלם של מעה המקפת סביב סביב 
את תל האוגיא והגפן טוע בתל 
ובריש דרים (דף ו ב) הדין אוגיא 

   להוי פאה:
. פעמים האי דוחקא דהוי בכלה

שבי אדם יושבים רווחים ביום 
השבת שבאין לשמוע דרשה ודומה 

   דחוקים:להם כיושבים 
   . ברכים עייפים:הי ברכי דשלהי
. בגדי התלמידים מאי דרבן דבלו

שבלים מהר והם אים בי מלאכה 
   שיבלו בגדיהם:
. באין המזיקים מחופיא דידהו

ויושבין אצלם ומתחככים בהם. 
חופיא לשון חופף ומפספס (שבת 

 ( בלע''זחכוךפריי''ר {דף {:   
. שליית הולד שלייתא דשורתא

   חתול קבה: של
   . הבכורה לאמה:בוכרתא

. ואף אמה היתה בת בוכרתא
   בכורה:

. ישים ממה ולימלי עייה מיה
מעט בעייו כל לשון תיה בעין 
קורהו בלשון גמרא לשון מלוי לפי 

   שבדבר מועט הוא מלא:
. קה חלול של גובתא דפרזלא

   ברזל:
   . לקה:ולחתמיה

. בחותם של בגושפקא דפרזלא
ברזל דבמידי דצייר וחתים לית 
להו רשותא כדאמרין בכל הבשר 

  בשחיטת חולין (דף קה ב):
  



26                                    ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

        ו, או, או, או, א .18
ְנָיא    :ּתַ

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

ֱאַמר ּנֶ מֹ " :ׁשֶ ה ְוֶאל ִלׁשְ הַע ֶאל ָהִרּנָ ִפּלָ   . (מלכים א ח, כח) 28"ַהּתְ
ה ִפּלָ ֵהא תְּ ם תְּ ה, ׁשָ ְמקֹום ִרּנָ    ."ּבִ

  
  

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

ֱאַמר:  ּנֶ ֲעַדת ֵאלׁשֶ ב ּבַ    .(תהלים פב, א) 29""ֱאלִֹהים ִנּצָ
ֶהםוּ  ִכיָנה ִעּמָ ְ ׁשּ ִלין ׁשֶ ּלְ ְתּפַ ּמִ ָרה ׁשֶ ן ַלֲעׂשָ ּיִ    ?ִמּנַ

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

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

ֱאַמר:  ּנֶ ב ה'ׁשֶ ְקׁשֵ רּו ִיְרֵאי ה' ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוּיַ    .(מלאכי ג, טז) 30""ָאז ִנְדּבְ
  

מֹו"ַמאי  ֵבי ׁשְ   ? "ּוְלחֹוׁשְ
  

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

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

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

ֲעָיא ,ֲאִפיּלּו ַחדּדַ ְוִכי ֵמַאַחר  ֵרי ִמּבָ    ?!ּתְ
  

ְכרֹונֹות,  ֵסֶפר ַהּזִ ְייהּו ּבְ ָבן ִמּלַ ּתְ ֵרי ִמכַּ   ּתְ
ְכרֹונֹות.  ֵסֶפר ַהּזִ יּה ּבְ ָבן ִמּלֵ ּתְ   ַחד לֹא ִמכַּ

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

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

ַמע ִדיָנא ַנִמי ַהְיינּו ּתֹוָרה.  :ָלן ָקא ַמׁשְ   ּדְ
  

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

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

   
  

                                                

 
ה אשר עבדך מתפלל לפניך היום 28 ִפּלָ ה ְוֶאל ַהתְּ מַע ֶאל ָהִרּנָ  ִלׁשְ

ֲעַדת ֵאל בקרב אלהים ישפוט 29 ב ּבַ  ֱאלִֹהים ִנּצָ

ב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו 30 ְקׁשֵ רּו ִיְרֵאי ה' ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוּיַ  ָאז ִנְדּבְ

  רש"י
. בבהכ'' ששם במקום רה

אומרים הצבור שירות ותשבחות 
   בעימת קול ערב:

   . בבית מועד שלו:בעדת אל
. עדה קרויה ומין לעשרה וכו'

בעשרה שא' עד מתי לעדה הרעה 
(במדבר יד) יצאו כלב הזאת 
   ויהושע:

. ואין בית דין בקרב אלהים ישפוט
קרוים אלהים אלא בג' בפ''ק 

   דסהדרין (דף ג:):
   . ממתין להם שם:ויקשב ה'

. אשר יזכר אשר אזכיר את שמי
   שמי על מצותי ודברי:

   . לשון יחיד הוא:אבא אליך
. כדכתיב ויכתב מכתבן מלייהו

   א):ספר זכרון לפיו (סיפא דקר
. קודם שיהיו קדמה שכיה ואתיא

   כל העשרה:
   . מעיקרא משמע:צב בעדת אל

. כדכתיב ישפוט. בשעת עד דיתבי
  המשפט:
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יָאַמר  א ַרּבִ ר ַרב ַאּדָ יָאַמר  ָאִבין ּבַ   : ִיְצָחק ַרּבִ

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

ֱאַמר ּנֶ ת ָלמֹו" :ׁשֶ   , (דברים לג, ב) "ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ
ין,  - ְזרֹוַע ֻעּזֹו"בוִּ " ִפיּלִ   ֵאּלּו ּתְ

ֱאַמר:  ּנֶ ן""ה' עֹ ׁשֶ   . (תהלים כט, יא) ז ְלַעּמֹו ִיּתֵ
ָרֵאל ין עֹוז ֵהם ְלִיׂשְ ִפיּלִ ַהּתְ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ

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

י" דֹול ַרּבִ   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ
ראׁש  ּבָ ין ׁשֶ ִפיּלִ    ."ֵאּלּו תְּ

  
ר ִיְצָחקָאַמר ֵליּה  ר ָאִביןְל  ַרב ַנְחָמן ּבַ יא ּבַ   : ַרב ִחּיָ

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

   :ָאַמר ֵליּה 
ָאֶרץ" ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ   . (דברי הימים א יז, כא) "ּוִמי ּכְ

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

  
  ִאין, 

ְכִתיב:    . (דברים כו, יז) 31"ֶהֱאַמְרּתָ ַהּיֹום"ֶאת ה' ּדִ
   .יח)-(דברים כו, יז 32""ַוה' ֶהֱאִמיְרָך ַהּיֹוםּוְכִתיב: 

  
ָרֵאל:  רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ

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

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

ָרָבאָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
יָתא ַחד ּבֵ יַנח ּבְ י ַמאי ,ּתֵ ּתֵ ָאר ּבָ ׁשְ    ?ּבִ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

דֹול י ִמי גֹוי ּגָ   , (דברים ד, ז) 33""ּכִ
דֹול   , ד, ח) דברים( 34""ּוִמי ּגֹוי ּגָ

ָרֵאל ֶריָך ִיׂשְ   , לג, כט) דברים( 35""ַאׁשְ
ה    , ד, לד) דברים(וגו'  36"ֱאלִֹהים"אֹו ֲהִנּסָ

ָך ֶעְליֹון   . כו, יט) דברים( 37""ּוְלִתּתְ
  

   ,ִאי ָהִכי
י ּתֵ י ְלהּו טּוֵבי ּבָ     !ְנִפיׁשִ

  
א,  י ִמי גֹוי ָגדֹול" "ּוִמי ּגֹוי ָגדֹול"ֶאּלָ ָדְמָיין ַלֲהָדֵדי "ּכִ יָתא ,ּדְ ַחד ּבֵ     .ּבְ

ָך  ָרֵאל" "ּוִמי ְכַעּמְ ֶריָך ִיׂשְ ָרֵאל""ַאׁשְ יָתא,  ִיׂשְ ַחד ּבֵ   ּבְ

                                                

 
 ֶאת ה' ֶהֱאַמְרתָּ ַהּיֹום להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו 31

 אשר דבר לך ולשמור כל מצוותיוַוה' ֶהֱאִמיְרָך ַהּיֹום להיות לו לעם סגולה כ 32

דֹול אשר לו אלהים קרובים אליו, כה' אלוהינו בכל קראנו אליו 33 י ִמי גֹוי ּגָ  כִּ

דֹול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אני נותן לפניכם היום 34  ּוִמי ּגֹוי ּגָ

ָרֵאל מי כמוך עם נושע בה' מגן עזרך ואשר חר 35 ֶריָך ִיׂשְ  ב גאותך ויכחשו אויביך לך ואתה על במותימו תדרוךַאׁשְ

ה ֱאלִֹהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותיות ובמופתים 36  אֹו ֲהִנּסָ

ָך ֶעְליֹון על כל הגויים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת ולהיותך עם קדוש לה' אלהיך כאשר דיבר 37  ּוְלִתתְּ

  רש"י
. ומין שהתפילין עוז הם עוז לעמו

לישראל דכתיב וראו וגו' ויראו 
   ממך:

. בשלמא בתפילין מה כתיב בהו
דידן כתיב שמע (דברים ו) והיה אם 
שמוע (שם יא) קדש לי כל בכור 
(שמות יג) והיה כי יביאך פרשיות 

מצותיו שצטוו בהם לשום זכרון 
של הקב''ה אות וזכרון להם 
לישראל אלא בדידיה מאי כתיב 

   בהו:
. לשון חשיבות ושבח כמו האמרת

יתאמרו כל פועלי און (תהלים צד). 
   ישתבחו:

. שהרי ארבעה בשאר בתי מאי
  .בתים הם

. כל וכולהו כתיבי באדרעיה
הכתובים הללו כתובים בזרוע 
בבית אחד שאותן של יד אין אלא 

כדאמרין במחות (דף  בית אחד
  לד:) וכל הפרשיות כתובות בו:



28                                    ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

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

  
ֶאְדָרֵעיּה.     ו,ב ִתיִבי ּבְ   ְוּכּוְלהּו כְּ
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אָאַמר  ר ַרב ַאּדָ יָאַמר  ָרִבין ּבַ   : ִיְצָחק ַרּבִ

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

ֱאַמר:  ּנֶ ִכים ְוֵאין נֹ"ִמי ָבֶכם ְיֵרא ה' ׁשֹ ׁשֶ ר ָהַלְך ֲחׁשֵ קֹול ַעְבּדֹו ֲאׁשֶ   , (ישעיהו נ, י) 38"ַגּה לוֹ ֵמַע ּבְ
  , "נֹוַגּה לוֹ " – ִאם ִלְדַבר ִמְצָוה ָהַלךְ 

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

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

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

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

ד הּוא ּכֹוֵעס,  ָרה ִמּיָ ּה ֲעׂשָ   ְולֹא ָמָצא ּבָ
ֱאַמר:  ּנֶ אִתי ְוֵאין ִאיׁש ָקָראִתי ְוֵאין עֹוֶנהׁשֶ   . (ישעיה נ, ב) 39""ַמּדּוַע ּבָ

  
  

יָאַמר    : ַרב הּוָנא, ָאַמר ֶחְלּבוֹ  ַרּבִ
תוֹ  ל ַהּקֹוֵבַע ָמקֹום ִלְתִפּלָ ֶעְזרֹו,  ,כָּ   ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ּבְ

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

ָקַבע ָמקֹום    ?ְוַאְבָרָהם ָאִבינּו ְמָנא ָלן ּדְ
  

ְכִתיב:  ּבֹ ּדִ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ם"ַוּיַ ר ָעַמד ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ    ,(בראשית יט, כח) "ֶקר ֶאל ַהּמָ
ה,  'ֲעִמיָדה'ְוֵאין  ִפּלָ א ּתְ   ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֲעמֹ ׁשֶ ל""ַוּיַ יְנָחס ַוְיַפּלֵ   .  (תהלים קו, ל) ד ּפִ
   

  
יָאַמר    : ַרב הּוָנאָאַמר  ֶחְלּבוֹ  ַרּבִ

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

ֵייָאַמר     :ַאּבַ
ק א ְלֵמיּפַ    ,לֹא ֲאָמַרן ֶאּלָ

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

  
יָאַמר    : ֵזיָרא ַרּבִ

ָתא ּבְ ׁשַ ָקא ָרֲהִטי ְלִפְרָקא ּבְ ַנן ּדְ י ֲהָוה ָחֵזיָנא ְלהּו ְלַרּבָ    ,ֵמֵריׁש כִּ
ָתאָק ָאִמיָנא:  ּבְ ַנן ׁשַ    .א ְמַחְלָיין ַרּבָ

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

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

   
יָאַמר    : ֵזיָרא ַרּבִ

ִפְרָקא     .ִרֲהָטא –ַאְגָרא ּדְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ה כַ ּדְ ַאְגָרא     .ּדּוָחָקא –ּלָ

  

                                                

 
קֹול ַע  38 ִכים ְוֵאין נַגּה לֹו, יבטח בשם ה' וישען באלהיוִמי ָבֶכם ְיֵרא ה' ׁשֵמַע ּבְ ר ָהַלְך ֲחׁשֵ  ְבּדֹו ֲאׁשֶ

אִתי ְוֵאין ִאיׁש ָקָראִתי ְוֵאין עֹוֶנה... הן בגערתי אחריב ים אשים נהרות מדבר 39  ַמּדּוַע ּבָ

  רש"י
. מה טיבו של פלוי למה משאיל בו

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

. ואין וגה לואשר הלך חשכים 
אשר עתה הלך למקום חשך אשר 

   ימע עצמו מלהשכים לפתחי:
. שיעור שיוכלו לעות ואין עוה

   דבר קדושה:
. שקבע מקום אלקי אברהם

   לתפלתו:
   . כדרך שהיה עוזר לאברהם:בעזרו

. לפי אל יפסיע פסיעה גסה
שמראה בעצמו שעכוב בית הכסת 

   דומה עליו כמשוי:
מרוצה משמע . לשון רדפה

   שהרודף רץ:
   . לשמוע הדרשה:לפרקא

. דאמר מר מחליין רבן שבתא
(שבת ד' קיג:) אסור לפסוע פסיעה 
גסה בשבת שאמר אם תשיב 

   משבת רגלך:
. עיקר קבול שכר אגרא דפרקא

הבריות הרצים לשמוע דרשה מפי 
חכם היא שכר המרוצה שהרי 
רובם אים מביים להעמיד גרסא 

פי רבן לאחר זמן ולומר שמועה מ
   שיקבלו שכר למוד:

. שבת שלפי הרגל אגרא דכלה
שהכל אספין לשמוע הלכות 

   הרגל:
. שהוא יגע אגרא דשמעתא סברא

וטורח ומחשב להבין טעמו של 
  דבר:
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  : ָרָבאָאַמר 
ַמֲעָתא  ׁשְ   ְסָבָרא.  -ַאְגָרא ּדִ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ָיא   ֵבי ַטּמַ ִתיקּוָתא.  -ַאְגָרא ּדְ   ׁשְ
  
  

  : ָמר זּוְטָראָאַמר 
ַתֲעִניָתא  א –ַאְגָרא ּדְ    .ְצַדְקּתָ

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ָדא  ֶהְסּפֵ ּלּוֵיי.  -ַאְגָרא ּדְ   ּדַ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ֵבי ִהּלּוֵלי  י.  -ַאְגָרא ּדְ   ִמיּלֵ

   
  

  רש"י
. שותין אגרא דתעיתא צדקתא
העיים  צדקה לערב לפרסת

   שהתעו היום:
. להרים קול בלשון הי דלויי

   ועגמת פש שיבכו השומעים:
  . לשמח החתן בדברים:מילי
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        ו, בו, בו, בו, ב .21
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ל ֲא  ּלֵ ְתּפַ ל ַהּמִ ֶנֶסת ִנְקָרא כָּ ע'חֹוֵרי ֵבית ַהכְּ   , 'ָרׁשָ
ֱאַמר:  ּנֶ כּוןׁשֶ ִעים ִיְתַהּלָ    .(תהלים יב, ט) 40""ָסִביב ְרׁשָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

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

  
א ּתָ ִניׁשְ יּה ְלֵבי כְּ א, ְולֹא ַמֲהַדר ַאּפֵ ּתָ ִניׁשְ י ֲאחֹוֵרי ֵבי כְּ ָקא ְמַצּלֵ ְבָרא ּדְ    ,ַההּוא ּגַ

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

ַלף ַסְפְסָרא ְוַקְטֵליּה     .ׁשָ
  
  

ַנןָאַמר ֵליּה  ֵיילְ  ַההּוא ֵמַרּבָ ר ַאּבַ יָבי ּבַ יָבי, ְוָאְמִרי ָלּה ַרב ּבֵ ר ִיְצָחקלְ  ַרב ּבֵ   : ַרב ַנְחָמן ּבַ
תַמאי  ֻרם ֻזּלֻ   ? (תהלים יב, ט) ִלְבֵני ָאָדם" "ּכְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

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

  
י יוְ  יֹוָחָנן ַרּבִ ְרַוְייהּו:  ֶאְלָעָזר ַרּבִ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ

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

  
רּום"ַמאי    ? "ּכְ

  
י ֲאָתא  יִמיכִּ   ָאַמר:  ַרב ּדִ

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

  
י יוְ  ַאִמי ַרּבִ ְרַוְייהוּ  ַאִסי ַרּבִ    :ְדָאְמִרי ּתַ

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

   

                                                

 
כּון כרום זולות לבני אדם 40 ִעים ִיְתַהּלָ  ָסִביב ְרׁשָ

  רש"י
. כל פתחי בית אחורי בית הכסת

הכסת היו במזרח והכי תיא 
בתוספתא דמגילה (פרק ג) מעין 
מקדש ומשכן פיהם למערב 
ואחוריהם למזרח והמתפלל 
אחורי בית הכסת ואיו מחזיר 
פיו לבית הכסת ראה ככופר במי 

לפיו והא דרב  שהצבור מתפללין
הוא מוקי לה לאביי בדלא מהדר 

   אפיה לבי כישתא:
   . סוחר ערבי:חלף ההוא טייעא

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

   דעיילי בבר:
   . סיפיה דקרא דלעיל:כרום זלות

. דברים שעומדים ברומו של עולם
   כגון תפלה שעולה למעלה:

. הוא זל אדם לבריותכיון שצטרך 
   בעייהם:

. להיות ושה בו לראשו
דמתרגמין כושה (שמות כב) 

  כרשיא:



32                                    ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

        ו, בו, בו, בו, ב .22
יָאַמר וְ    : ַרב הּוָנאָאַמר  ֶחְלּבוֹ  ַרּבִ

ְנָחה,  ת ַהּמִ ְתִפּלַ   ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ּבִ
ְנָחה,  ת ַהּמִ ְתִפּלַ א ּבִ הּו לֹא ַנֲעָנה ֶאּלָ ֲהֵרי ֵאִלּיָ   ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ִביא ַוּיֹ ׁשֶ הּו ַהּנָ ׁש ֵאִלּיָ ּגַ ְנָחה ַוּיִ ֲעלֹות ַהּמִ   , לז)-(מלכים א יח, לו 41"ֲעֵנִני ה' ֲעֵנִני"וגו'  "אַמר"ַוְיִהי ּבַ
ַמִים,  - "ֲעֵנִני" ָ ֵרד ֵאׁש ִמן ַהׁשּ ּתֵ   ׁשֶ

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

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

ִתי ְקטֹ  ִפּלָ ּכֹון ּתְ י ִמְנַחת "ּתִ ּפַ ַאת ּכַ   . (תהלים קמא, ב) ָעֶרב"ֶרת ְלָפֶניָך ַמׂשְ
  

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

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

  

                                                

 
ְנָחה ַויִּ  41 ֲעלֹות ַהּמִ ִביא ַוּיאַמר ה' אלהי אברהם יצחק וישראל היום יוודע כי אתה אלהים בישראל ואני עבדך ובדברך עשיתי את כל הדַוְיִהי ּבַ הּו ַהּנָ ׁש ֵאִלּיָ ברים ּגַ

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

ֱהנֶ  ל ַהּנֶ ה קֹולֹות, כָּ ָ ֲחִמׁשּ חֹו עֹוֵבר ּבַ ּמְ ת ָחָתן ְוֵאינֹו ְמׂשַ ֻעּדַ   ה ִמּסְ
ֱאַמר:  ּנֶ ה קֹול אֹוְמִרים הֹודּו ֶאת ה' ְצָבאֹותׁשֶ ּלָ ְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ּכַ ׂשֹון ְוקֹול ׂשִ   . (ירמיה לג, יא) 42""קֹול ׂשָ

  
ָכרֹו?  ְ חֹו ַמה ׂשּ ּמְ   ְוִאם ְמׂשַ

  
יָאַמר  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

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

ָפר   ,וגו' ""ַוְיִהי קֹול ַהׁשּ
   .יט)-טז, יט מות(ש 43ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול"ְוָהֱאלִֹהים "
  

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

  
ן ּתֹוָרה ָהווּ ּדְ אֹוָתן קֹולֹות,     .קֹוֶדם ַמּתַ

  
י הוּ  ַרּבִ   ָאַמר:  ַאּבָ

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

  
ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ

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

  
   

                                                

 
ה קֹול אֹוְמִר  42 ּלָ ְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול כַּ ׂשֹון ְוקֹול ׂשִ ים הֹודּו ֶאת ה' ְצָבאֹות כי טוב ה' כי לעולם חסדו, מביאים תודה בית ה', כי אשיב את שבות הארץ קֹול ׂשָ

  כבראשונה אמר ה'
ָפר הולך וחזק מאד משה ידבר ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול 43  ַוְיִהי קֹול ַהׁשּ

  רש"י
. מזלזל עובר בחמשה קולות

בחמשה קולות שבירך בהן 
   הקב''ה את ישראל:

אותן קולות דקודם מתן תורה 
. הך קולות בתראי הייו הך הוו

דאיירי בהו לעיל וקאמר דראין 
היו ואע''פ שהקול איו ראה זה 

   ראה:
. כי אשיב מביאים תודה בית ה'

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

ָמִעים,  ָבָריו ִנׁשְ ַמִים ּדְ ׁש ּבֹו ִיְרַאת ׁשָ ּיֵ ל ָאָדם ׁשֶ   כָּ
ֱאַמר:  ּנֶ ָבר ַהּכֹ ׁשֶ ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָראל "סֹוף ּדָ    .(קהלת יב, יג)וגו'  44"ִנׁשְ

  
ל ָהָאָדם"ַמאי  י ֶזה ּכָ   ? "ּכִ

  
יָאַמר     :ֶאְלָעָזר ַרּבִ

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

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

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

א  ל ָהעֹוָלם, ּכּוּלֹו לֹא ִנְבָרא ֶאּלָ    ."ֶזה"לָ  ְלֶצֶוותכָּ
   

  
יְוָאַמר    : ַרב הּוָנאָאַמר  ֶחְלּבוֹ  ַרּבִ

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

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

  
 

 
  

                                                

 
ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא ואת מצוותיו שמור כי  44 ָבר ַהּכל ִנׁשְ  זה כל האדםסֹוף ּדָ

  רש"י
  

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

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

גזלה היא אלא גזלת העי שאין לו 
כלום לגזול ממו אלא שלא להשיב 

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

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

ָתם' ִפּלָ א  'ּתְ ִתי"לֹא ֶנֱאַמר, ֶאּלָ ִפּלָ   , "ּתְ
ל.  ּלֵ רּוְך הּוא ִמְתּפַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ אן ׁשֶ   ִמכָּ

  
י    ?ַמאי ְמַצּלֵ

  
הָאַמר  ר טֹוִבּיָ    :ַרבָאַמר  ַרב זּוְטָרא ּבַ

ָפַני    :ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ׁש  ְכּבְ ּיִ ֲעִסיׁשֶ    ,ּו ַרֲחַמי ֶאת כַּ

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

ֵנס לָ  יןְוֶאכָּ ּוַרת ַהּדִ   . ֶהם ִלְפִנים ִמׁשּ
  

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

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

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

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

  ֲחֶמיָך ַעל ִמּדֹוֶתיָך, ְוָיגֹוּלּו ַר 
ת ָהַרֲחִמים,  ִמּדַ ֶניָך ּבְ   ְוִתְתַנֵהג ִעם ּבָ
ין".  ּוַרת ַהּדִ ֵנס ָלֶהם ִלְפִנים ִמׁשּ   ְוִתּכָ

רֹ    ."אׁשוֹ ְוִנְעַנע ִלי ּבְ
  
ַמעוְ     :ָלן ָקא ַמׁשְ

ֵעיֶניָך.  ה ּבְ ת ֶהְדיֹוט ַקּלָ ְרכַּ ֵהא ּבִ ּלא ּתְ   ׁשֶ
  

  רש"י
. כמודה בברכתי ועע לי בראשו

  ועוה אמן:
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        ז, אז, אז, אז, א .26
יוָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ   : יֹוֵסי ַרּבִ

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

  
ה:  רּוְך הּוא ְלמׁשֶ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר לֹו ַהּקָ

ַעְברּו ּפָ  ּיַ ן ִלי ַעד ׁשֶ ל ַזַעם ְוָאִניַח ְלךָ ַהְמּתֵ   .ִנים ׁשֶ
  

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

  ִאין, 
ַתְנָיא:    ּדְ

ָכל יֹום"ְוֵאל זֹ ""   , (תהלים ז, יב) 45ֵעם ּבְ
ה ַזְעמוֹ     ?ְוַכּמָ

  ֶרַגע. 
ה ֶרַגע    ?ְוַכּמָ

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

ָעה ין אֹוָתּה ׁשָ ְרָיה ְיכֹוָלה ְלַכּוֵ ל ּבִ    ,ְוֵאין ּכָ
ע ְלָעם ָהָרׁשָ    ."חּוץ ִמּבִ

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

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

  
א:    ֶאּלָ

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

ָרֵאל:  ָאַמר ְלהּו ָנִביא ְלִיׂשְ   ְוַהְיינּו ּדְ
ָלק ֶמֶלְך מֹוָאב" ַעץ ּבָ י ְזָכר ָנא ַמה ּיָ   . (מיכה ו, ה)גו' וְ  46"ַעּמִ

  
ַעת ִצְדקֹות ה'"ַמאי     ?"ְלַמַען ּדַ

  
יָאַמר     :ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ָרֵאל:  רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ
ה  ּמָ עּו כַּ ֶכםּדְ יִתי ִעּמָ    ,ְצָדקֹות ָעׂשִ

ִר  ָרֵאל ׂשָ ל ִיׂשְ ֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ יר ִמׂשּ ּיֵ ּתַ י לֹא ִנׁשְ ַעְסּתִ ִאְלָמֵלי כָּ ע, ׁשֶ יֵמי ִבְלָעם ָהָרׁשָ י ּבִ ַעְסּתִ ּלא כָּ   יד ּוָפִליט. ׁשֶ
  

ְלָעם ְלָבָלק:  ָקָאַמר ֵליּה ּבִ   ְוַהְיינּו ּדְ
  , (במדבר כג, ח) ם לֹא ָזַעם ה'"ה ֵאל ּוָמה ֶאְזעֹ ב לֹא ַקּבֹ "ָמה ֶאּקֹ 

ִמים לֹא ָזַעם.  ל אֹוָתם ַהּיָ כָּ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
  

ה ַזְעמוֹ     ?ְוַכּמָ
  

  ֶרַגע. 
  

ה ֶרַגע?    ְוַכּמָ
  

יָאַמר  יְוִאיֵתיָמא  ָאִבין ַרּבִ   : ָאִביָנא ַרּבִ
ֵמיְמֵריּה     .ֶרַגע כְּ

  
                                                

 
ָכל יֹום 45  אלהים שופט צדק ְוֵאל זֵעם ּבְ

ָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ומה ענה אותו בלעם בן בעור מן השטים עד הגלגל למען דעת צדקות ה' 46 ַעץ ּבָ י ְזָכר ָנא ַמה ּיָ  ַעּמִ

  רש"י
. במסכת הוה ידעדעת בהמתו לא 

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

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

  
  
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
   .(ישעיהו כו, כ) ר ָזַעם""ֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגע ַעד ַיֲעבֹ  :ֵמָהָכא

   
  ְוֵאיַמת ָרַתח? 

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

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

ְעּתָ  ל ׁשַ א ַנִמי ָקאי ָהִכיכָּ ְעּתָ   !א ְוׁשַ
  

ֵקי יּה ׁשּוַרְייֵקי סּוּמָ א ִאית ּבֵ ְעּתָ ל ׁשַ    ,כָּ
ַהִהיא ׁשַ  ֵקי. ּבְ יּה ׁשּוַרְייֵקי סּוּמָ א ֵלית ּבֵ   ְעּתָ

  
ָבבּוֵתיּה ּדְ  ׁשְ ֲהָוה ּבִ יַההּוא ִמיָנא ּדַ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   , ְיהֹוׁשֻ

ְקָרֵאי,    ֲהָוה ָקא  ְמַצֵער ֵליּה טּוָבא ּבִ
יּה  ין ּבֵ ַעְרָסא, ְוַעּיִ ְרֵעיּה ּדְ ין כַּ ְרְנגֹוָלא ְואֹוְקֵמיּה ּבֵ ַקל ּתַ    .יֹוָמא ַחד ׁשְ

י ְמָטא ֵייּה  ְסַבר: כִּ א, ֲאַלּטְ ְעּתָ    ,ַהִהיא ׁשַ
א ְעּתָ י ְמָטא ַהִהיא ׁשַ    .ַנִיים ,כִּ

יּה  ַמע ִמיּנֵ    ,ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא ְלֶמֱעַבד ָהִכי ,ָאַמר: ׁשְ
יו" ל ַמֲעׂשָ ִתיב (תהלים קמה, ט) "ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ    .כְּ

יק לֹא טֹוב"ִתיב: כְ וּ  ּדִ ם ֲענֹוׁש ַלּצַ    .משלי יז, כו)( "ּגַ
  

ֵמיּה ּדְ  ְ ָנא  ִמׁשּ יּתָ   : ֵמִאיר ַרּבִ
ה זֹוַרַחת, " ַהַחּמָ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ

ה,  ֲחִוים ַלַחּמָ תַּ יֶהם ּוִמׁשְ ָראׁשֵ ְתֵריֶהם ּבְ יִחים ּכִ   ְוָכל ַמְלֵכי ִמְזָרח ּוַמֲעָרב ַמּנִ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ד ּכֹוֵעס ַהּקָ   . "ִמּיָ

  
  
  

  רש"י
. באחד מרגעי בתלת שעי קמייתא

   תלת שעות ראשוות:
  } בלעז:כתמיםטיי''ש {. שורייקי

  . לעוש את הבריות:לצדיק לא טוב
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        ז, אז, אז, אז, א .27
יְוָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ   : יֹוֵסי ַרּבִ

ה ַמְלֻקּיֹותטֹוָבה ַמְרד ּמָ ל ָאָדם יֹוֵתר ִמכַּ ִלּבֹו ׁשֶ    ,ּות ַאַחת ּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ ָפה ֶאת ְמַאֲהֶביָה ׁשֶ   ... ""ְוִרּדְ

י ָהִראׁשֹון :ְוָאְמָרה" ה" ,ֶאְלָכה ְוָאׁשּוָבה ֶאל ִאיׁשִ י טֹוב ִלי ָאז ֵמַעּתָ   .(הושע ב, ט) 47ּכִ
  
   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

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

   

                                                

 
ָפה ֶאת ְמַאֲהֶביָה ולא תשיג אותם ובקשתם ולא תמצא ְוָאְמָרה ֶאְלָכה ְוָאׁשּוָבה ֶאל 47 ה ְוִרּדְ י טֹוב ִלי ָאז ֵמַעתָּ י ָהִראׁשֹון כִּ  ִאיׁשִ

  רש"י
. לשון רדוי והכעה מרדות אחת

  שאדם שם על 
. דאף הוי כרגע דכתיב כי מאי קרא

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

וכשתראה שאין עוזר תשים על 
לבה לאמר אשובה אל אישי 

   הראשון:
. תחת גערה תחת גערה במבין

באדם מבין טובה מהכות כסיל 
מאה. תחת הטעם למעלה תחת 

ולא כמו אל תירא ואל תחת  התי''ו
(דברים א) שטעמו בחי''ת אלא 
למעלה תחת התי''ו ראשון לומר 
שהוא שם דבר שאי אפשר לפותרו 
לשון תפעל לומר תכיע את האדם 
אלא תכע היא בעצמה. ולכך שיה 
  את קודתה לומר שהוא שם דבר:
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        ז, אז, אז, אז, א .28
יְוָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ    :יֹוֵסי ַרּבִ

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

ֱאַמר:  ּנֶ נוּ ׁשֶ ָך ִעּמָ ֶלְכּתְ    .(שמות לג, טז) 48""ֲהלֹוא ּבְ
ִכיָנה ַעל אּוּמֹות ָהעֹוָלם, ְוָנַתן לֹו,  ֶרה ׁשְ ׁשְ ּלא ּתִ ׁש ׁשֶ ּקֵ   ּבִ

ֱאַמר:  ּנֶ ךָ ׁשֶ    .(שמות לג, טז) 49""ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעּמְ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָרָכיו ׁשֶ ׁש ְלהֹוִדיעֹו ּדְ ּקֵ   ְוָנַתן לֹו,  ,ּבִ

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

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

ע ְוַרע לֹו?    ְוֵיׁש ָרׁשָ
יק ְוטֹוב לֹו ָאַמר לֹו: מֹ  ה, ַצּדִ יק -ׁשֶ ן ַצּדִ יק ּבֶ    ,ַצּדִ

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

  
  

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

  ִאיִני? 
ִתיב:    , (שמות לד, ז) 50"ִניםֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל בָּ "ּפֹ ְוָהא כְּ

  , (דברים כד, טז) 51"ּוָבִנים לֹא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות"ּוְכִתיב: 
   ,יֵד ָד ֲה ּוְרִמיַנן ְקָרֵאי ַא 

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

  
א, ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה     :ֶאּלָ

יק ְוטֹוב לֹו  מּור,  -ַצּדִ יק ּגָ   ַצּדִ
יק ְוַרע לֹו  מּור,  -ַצּדִ ֵאינֹו ּגָ יק ׁשֶ   ַצּדִ

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

  
יּוְפִליָגא ּדְ    ֵמִאיר,  ַרּבִ

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

ֶנֱאַמר: ר ָאחֹן"ְוַחּנֹ ׁשֶ ֵאינֹו ָהגּון,  - לג, יט) דברים( 52"ִתי ֶאת ֲאׁשֶ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ר ֲאַרֵחם" י ֶאת ֲאׁשֶ ֵאינֹו ָהגּון - "ְוִרַחְמּתִ י ׁשֶ   . "ַאף ַעל ּפִ

  
  

ָניאֶמר לֹא תּוַכל "ַוּיֹ     ., כ)דברים לג( 53"ִלְראֹות ֶאת ּפָ
  

ֵמיּה ּדְ  ְ ָנא ִמׁשּ יּתָ ן ָקְרָחה ַרּבִ ַע ּבֶ    :ְיהֹוׁשֻ

                                                

 
נּו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה 48 ָך ִעּמָ ֶלְכתְּ  ובמה יודע אפוא כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך ֲהלֹוא ּבְ

ָך מכל העם אשר על פני האדמה 49  ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעּמְ

ִנים ועלּפֹ  50  בני בנים, על שלשים ועל רבעים ֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ּבָ

 לא יומתו אבות על בנים ּוָבִנים לֹא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות איש בחטאו יומתו 51

ר ָאחֹן ורחמתי את אשר ארחםְוַחּנֹ 52  ִתי ֶאת ֲאׁשֶ

ָני כי לא יראני האדם וחי 53   ַּיאֶמר לֹא תּוַכל ִלְראֹות ֶאת ּפָ

  רש"י
. שהרי ג' דברים בקש משה ותן לו

לסוף שאלתו כתיב גם את הדבר 
   הזה אשר דברת אעשה:

. מהג מדת משפטיו להודיעו דרכיו
וטוב לו רשע כגון מפי מה צדיק 

   ורע לו צדיק ורע לו רשע וטוב לו:
.. אחון. את אשר יכמרו את אשר 

רחמי עליו לשעה ואע''פ שאיו 
   כדאי:

   . בסה:כשרציתי
   . שא' ויסתר משה פיו:לא רצית

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

   שאמר קבל שכר על זה:
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ָרִציִתי לֹא ָרִציָת " ׁשֶ ה: ּכְ רּוְך הּוא ְלמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְך ָאַמר לֹו ַהּקָ   , 54ּכָ
ה רֹוֶצה, ֵאיִני רֹוֶצה ַאתָּ יו ׁשֶ   . "ַעְכׁשָ

  
  
  
  

יּוְפִליָגא ּדְ  ר ַנְחָמִני ָאַמר  ַרּבִ מּוֵאל ּבַ יׁשְ   יֹוָנָתן,  ַרּבִ
ָאַמר  יּדְ ר ַנֲחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ י, ָאַמר ׁשְ   : יֹוָנָתן ַרּבִ

לׁש,  לׁש ָזָכה ְלׁשָ ַכר ׁשָ ׂשְ   ּבִ
ַכר  ׂשְ ָניוּבִ ה ּפָ ר מׁשֶ ְסּתֵ ִנים - 55""ַוּיַ ר ּפָ   .ָזָכה ִלְקַלְסּתֵ
ַכר  ׂשְ י ָיֵרא"ּבִ ת ֵאָליו"ָזָכה לְ  - "ּכִ ׁשֶ יְראּו ִמּגֶ   . לד, ל) דברים( "ַוּיִ
ַכר  ׂשְ יט"ּבִ יט"ָזָכה לְ  - "ֵמַהּבִ   . יב, ח) (במדבר "ּוְתֻמַנת ה' ַיּבִ

  
  

י ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹרי"ַוֲהִסרֹ  ּפִ   . (שמות לג, כג) 56"ִתי ֶאת ּכַ
  

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

   

                                                

 
 ג, ו) דברים"ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל אלהים" ( 54

ָניו כי ירא מהביט אל האלהים 55 ה ּפָ ר מׁשֶ ְסתֵּ  ַוּיַ

י ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹרי ופני לא יראו 56 ּפִ   ַוֲהִסרִתי ֶאת כַּ

  רש"י
  פיו:. כי קרן עור לקלסתר פים

. זה מראה ותמות ח' יביט
אחורים כך שוי' בספרי (פ' 

   בהעלותך):
. מאחוריו הוא קשר של תפילין

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

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

   ?ְמָנא ָלן
ינּו, ִמּמֹ    ֶשה ַרּבֵ

ֶנֱאַמר ִמיֵדם :ׁשֶ י ְוַאׁשְ ּנִ ה אֹוְתָך ְלגֹוי ...  "ֶהֶרף ִמּמֶ   . (דברים ט, יד) 57ָעצּום"ְוֶאֱעׂשֶ
ְבָעא ב ּדִ ָלּה מֹ  ַאף ַעל ּגַ ָתא ּוַבּטְ ִמּלְ ה ַרֲחֵמי ֲעָלּה ּדְ     ,ׁשֶ

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

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

  : ַרב יֹוֵסףְוָתֵני 
ים ִרּבֹוא, - "ְלַמְעָלה"" ִ ׁשּ ִ    ִמׁשּ

ה' ָאְתָיא ה' 'ְרִבּיָ    .'ְרִבּיָ
ִתיב ָהָכא:   , "ָרבּו ְלַמְעָלה" ּכְ

ְרּבוּ  ּוְכִתיב ָהָתם: ְרצּו ַוּיִ ׁשְ רּו ַוּיִ ָרֵאל ּפָ    ."(שמות א, ז) 58""ּוְבֵני ִיׂשְ
  
  

                                                

 
ה אֹוְתָך ְלגֹוי ָעצּום ורב ממנו 57 ִמיֵדם ואמחה את שמם מתחת השמים ְוֶאֱעׂשֶ י ְוַאׁשְ ּנִ  ֶהֶרף ִמּמֶ

ׁשְ  58 רּו ַוּיִ ָרֵאל ּפָ ְרּבּו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אותםּוְבֵני ִיׂשְ  ְרצּו ַוּיִ
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    ח, אח, אח, אח, א    ––––    ז, בז, בז, בז, ב .30
יָאַמר    ז,ב ּום יֹוָחָנן ַרּבִ י ִמׁשּ ן יֹוַחי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

רּוְך הּוא ֶאת ָהעֹוָלם,  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ   ִמּיֹום ׁשֶ
ָר  לֹא ּקְ רּוְך הּוא ָהָיה ָאָדם ׁשֶ דֹוׁש ּבָ א ַאְבָרָהם ּוְקָראֹו , ַע 'ָאדֹון'אֹו ְלַהּקָ ּבָ   , 'ָאדֹון'ד ׁשֶ

ֶנֱאַמר:  ה""ַוּיֹ ׁשֶ ּנָ י ִאיָרׁשֶ ה ֵאַדע ּכִ ּמָ   . (בראשית טו, ח) אַמר ֲאדָני ֱאלִֹהים ּבַ
  

  : ַרבָאַמר 
ִביל ַאְב  ׁשְ א ּבִ אל לֹא ַנֲעָנה ֶאּלָ ִנּיֵ   ָרָהם, ַאף ּדָ

ֶנֱאַמר:  ֲחנּוָניוׁשֶ ָך ְוֶאל ּתַ ת ַעְבּדְ ִפּלַ ַמע ֱאלֵֹהינּו ֶאל ּתְ ה ׁשְ    ,"ְוַעּתָ
ֵמם ְלַמַען ֲאדָני" ָ ָך ַהׁשּ ׁשְ ֶניָך ַעל ִמְקּדָ   , (דניאל ט, יז) ְוָהֵאר ּפָ

ֵעי ֵליּה  'ְלַמַעְנךָ ' א  ,ִמּבָ ָרֲאָך ֶאּלָ ּקְ   . 'ָאדֹון'ְלַמַען ַאְבָרָהם ׁשֶ
  
  

יְוָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ ן יֹוַחי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ֲעסוֹ  ַעת כַּ ׁשְ ין לֹו ְלָאָדם ּבִ ֵאין ְמַרּצִ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ַני ֵיְלכּו ַוֲהִנחֹוִתי ָלְך"ׁשֶ   . "ּפָ
  
  

יְוָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ ן יֹוַחי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
רּוְך הּוא ֶאת עֹוָלמוֹ ִמּיֹום  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ    ,ׁשֶ

אָתה ֵלָאה ְוהֹוָדתֹו,  ּבָ רּוְך הּוא ַעד ׁשֶ דֹוׁש ּבָ הֹוָדה ְלַהּקָ   לֹא ָהָיה ָאָדם ׁשֶ
ֶנֱאַמר:  ַעם אֹוֶדה ֶאת ה'ׁשֶ   .  (בראשית כט, לה) 59""ַהּפַ

   
  ?ְראּוֵבן

  
יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ִני ְלֶבן ָחִמי ָאְמָרה ֵלָאה: ְראּו ַמה ין ּבְ    ,ּבֵ
ֵניּה ִלְבֵכירּוֵתיּה  ֲעֵתיּה ַזּבְ ִמּדַ ב ּדְ ן ָחִמי, ַאף ַעל ּגַ ִאיּלּו ּבֶ    ,ּדְ

ְכִתיב:  ְמּכֹ ּדִ כֹ "ַוּיִ   , (בראשית כה, לג) ב"ָרתֹו ְלַיֲעקֹ ר ֶאת ּבְ
יּה:  ִתיב ּבֵ טֹ ֲחזּו ַמה כְּ ׂשְ ו ֶאת ַיֲעקֹ "ַוּיִ   , כז, מא) בראשית( ב"ם ֵעׂשָ

מֹו ַיֲעקֹ "ַוּיֹ  :ּוְכִתיב ְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִיםאֶמר ֲהִכי ָקָרא ׁשְ   ,)לוכז,  בראשית( וגו' "ב ַוּיַ
יּה  ַקֵליּה יֹוֵסף ִלְבֵכירּוֵתיּה ִמּנֵ ְרֵחיּה ׁשְ ַעל כָּ ב ּדְ ִני, ַאף ַעל ּגַ    ,ְוִאיּלּו ּבְ

ְכִתיב כֹ " :ּדִ ָנה ּבְ לֹו ְיצּוֵעי ָאִביו ִנּתְ    (דברי הימים א ה, א) "ִלְבֵני יֹוֵסףָרתֹו ּוְבַחּלְ
יּה  ָנא ּבֵ    ,ֲאִפיּלּו ָהִכי לֹא ִאּקַ

ְכִתיב:  ָדםּדִ ֵלהּו ִמּיָ ּצִ ַמע ְראּוֵבן ַוּיַ ׁשְ   . (בראשית לז, כא) ""ַוּיִ
  

  רּות, 
  ַמאי "רּות"? 

  
יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ

חֹות.  ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשִ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ הּו ְלַהּקָ ִריּוָ ִוד ׁשֶ ה ּדָ ּנָ ְכָתה ְוָיָצא ִמּמֶ ּזָ   ׁשֶ
  

ֵרים?  ָמא ּגָ ׁשְ   ְמָנא ָלן ּדִ
  

יָאַמר     :ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ָאַמר ְקָרא:  ָאֶרץ"ּדְ ּמֹות ּבָ ם ׁשַ ר ׂשָ   , (תהלים מו, ט) "ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה' ֲאׁשֶ

ְקִר  מֹות"ַאל ּתִ א "ׁשֵ ּמֹות" ֶאּלָ   .י "ׁשַ
   

  
יְוָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ ן יֹוַחי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ל ָאָדם יֹוֵתר ִמּמִ יתֹו ׁשֶ תֹוְך ּבֵ ְרּבּות ָרָעה  ּבְ ה ּתַ    ,ָקׁשָ
ֶנֱאַמר:  ֵני ׁשֶ ָבְרחֹו ִמּפְ נֹו""ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבְ לֹום ּבְ   , (תהלים ג, א) ַאְבׁשָ

                                                

 
ַעם אֹוֶדה ֶאת ה' על כן קראה שמו יהודה 59  ותהר עוד ותלד בן ותאמר ַהּפַ

  רש"י
   . כתוב באל''ף דל''ת:אדי אלהים

. לפי שראתה הפעם אודה את ה'
ברוח הקדש שיעקב מעמיד שים 
עשר שבטים ולו ארבע שים כיון 
שילדה בן רביעי הודית על חלקה 
   שעלה יותר מן החשבון המגיע לה:

. על שם ראו מה בין בי לבן חמי
שמו כדאמרין לקמן העתיד קראה 

   שמא גרים:
. המואביה משום דאיירי רות

  בפירושי השמות קט לה:
. מה תועלת להם למה רגשו גוים

  אלמא דבר קל הוא בעייו:
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ְתֵריּה  ים ָקִמים ָעָלי" :ּוְכִתיב ּבַ   , (תהלים ג, ב) "ה' ָמה ַרּבּו ָצָרי ַרּבִ
ִתיב:  י ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג כְּ ּבֵ ים ֶיְהּגּו ִריקְוִאיּלּו ּגַ ה ָרְגׁשּו ּגֹוִים ּוְלֻאּמִ   , ד)-ב, ב תהלים( 60""ָלּמָ

ִתיב " ָצָריָמה ַרּבוּ "ְוִאיּלּו     .לֹא כְּ
  
  

נֹו" לֹום ּבְ ֵני ַאְבׁשָ ָבְרחֹו ִמּפְ   ."ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבְ
ֵעי ֵליּה  'ִקיָנה ְלָדִוד'?! "ִמְזמֹור ְלָדִוד"    !ִמיּבָ

  
יָאַמר  לֹום ַרּבִ ן ֲאִביׁשָ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

ָבר ּדֹוֶמה?  ל ְלָמה ַהּדָ   ָמׁשָ
ַטר חֹוב,  ָצא ָעָליו ׁשְ ּיָ   ְלָאָדם ׁשֶ

ֵמַח.  ָרעֹו ׂשָ ּפְ ָרעֹו ָהָיה ָעֵצב, ְלַאַחר ׁשֶ ּפְ   קֹוֶדם ׁשֶ
יוָ  ִוד, כֵּ ן ּדָ רּוְך הּוא: ַאף כֵּ דֹוׁש ּבָ ָאַמר לֹו ַהּקָ יֶתָך"ן ׁשֶ   ָהָיה ָעֵצב,  - (שמואל ב יב, יא) "ִהְנִני ֵמִקים ָעֶליָך ָרָעה ִמּבֵ

א ֶעֶבד אֹו ַמְמֵזר הּוא  ּמָ   לֹא ָחֵייס ָעַלי, ּדְ ָאַמר: ׁשֶ
ּום ָהִכי ָאַמר  ַמח, ִמׁשּ לֹום הּוא ׂשָ ַאְבׁשָ ֲחָזא ּדְ יָון ּדַ    ."ִמְזמֹור"כֵּ

  
  

יְוָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ ן יֹוַחי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ה,  עֹוָלם ַהּזֶ ִעים ּבָ ְרׁשָ רֹות ּבָ ר ְלִהְתּגָ   מּוּתָ

ֶנֱאַמר:  ע ְוׁשֹ "עֹ ׁשֶ לּו ָרׁשָ רּו ָבם"ְזֵבי תֹוָרה ְיַהּלְ   . (משלי כה, ד) ְמֵרי תֹוָרה ִיְתּגָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
י" אי ּבְ  ַרּבִ יּדֹוְסתַּ   אֹוֵמר:  ָמתּון ַרּבִ

ה,  עֹוָלם ַהּזֶ ִעים ּבָ ְרׁשָ רֹות ּבָ ר ְלִהְתּגָ   מּותָּ
ֱאַמר: ּנֶ ע"עֹ  ׁשֶ לּו ָרׁשָ   . 61"ְזֵבי תֹוָרה ְיַהּלְ

ִתיב ָך ָאָדם לֹוַמר: ְוָהא ּכְ עֹ  :ְוִאם ָלְחׁשְ א ּבְ ַקּנֵ ֵרִעים ַאל ּתְ ּמְ ְתַחר ּבַ י ַעְוָלה""ַאל ּתִ    !לז, א)(תהלים  ׂשֵ
א ן. ֶאּלָ ּבֹו נֹוְקפֹו אֹוֵמר ּכֵ ּלִ ֵרִעים" :ֱאמֹור לֹו: ִמי ׁשֶ ּמְ ְתַחר ּבַ ֵרִעים, - "ַאל ּתִ ּמְ    ִלְהיֹות ּכַ

עֹ  א ּבְ ַקּנֵ י ַעְוָלה""ַאל ּתְ י ַעְוָלה.  - ׂשֵ עֹוׂשֵ   ִלְהיֹות ּכְ
ִיְרַאת ה'  ואֹוֵמר: י ִאם ּבְ ִאים ּכִ ַחּטָ ָך ּבַ א ִלּבְ ל ַהּיֹום""ַאל ְיַקּנֵ    ."(משלי כג, יז) ּכָ

  
  ִאיִני?! 

יְוָהָאַמר    : ִיְצָחק ַרּבִ
ֶרה ּבֹו,  ְתּגַ ֶחֶקת לֹו ַאל ּתִ ָעה ְמׂשַ ָ ַהׁשּ ע ׁשֶ   ִאם ָרִאיָת ָרׁשָ

ֱאַמר:  ּנֶ ָכל ֵעתׁשֶ    ,(תהלים י, ה) 62""ָיִחילּו ְדָרָכיו ּבְ
ין,  ּדִ ּזֹוֶכה ּבַ א ׁשֶ   ְולֹא עֹוד ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ ְגּדֹו"ׁשֶ ֶטיָך ִמּנֶ ּפָ   ,"ָמרֹום ִמׁשְ
ָצָריו,  רֹוֶאה ּבְ א ׁשֶ   ְולֹא עֹוד ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶהם"ׁשֶ ל צֹוְרָריו ָיִפיַח ּבָ   ! "ּכָ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
י -ָהא  ִמיּלֵ    ,יּה יֵד ּדִ  ּבְ
א.  -ָהא  ַמּיָ ׁשְ י ּדִ ִמיּלֵ   ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
י  ִמיּלֵ אָהא ְוָהא ּבְ ַמּיָ ׁשְ ָיא ,ּדִ   :ְוָלא ַקׁשְ

ֶחֶקת לֹו,  -ָהא  ָעה ְמׂשַ ָ ַהׁשּ ע ׁשֶ ָרׁשָ   ּבְ
ֶחֶקת לֹו.  -ָהא  ָעה ְמׂשַ ָ ֵאין ַהׁשּ ע ׁשֶ ָרׁשָ   ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ

ָיא ֶחֶקת לֹו, ְוָלא ַקׁשְ ָעה ְמׂשַ ָ ַהׁשּ ע ׁשֶ ָרׁשָ    :ָהא ְוָהא ּבְ

                                                

 
ים ֶיְהּגּו ִריק. יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה' ועל משיחו... יושב בשמים ישחק ה' יל 60 ה ָרְגׁשּו ּגֹוִים ּוְלֻאּמִ  עג למוָלּמָ

ע ושומרי תורה יתגרו בם 61 לּו ָרׁשָ  עְזֵבי תֹוָרה ְיַהּלְ

ָכל ֵעת מרום משפטיך מנגדו, כל צורריו יפיח בהם 62  .  [יחילו=יצליחו]ָיִחילּו ְדָרָכיו ּבְ

  רש"י
. הירא מעבירות מי שלבו וקפו

   שבידו:
. מפרש אל תתחר במרעים אומר כן

אל תתקוטט והוא איו כן אלא אל 
תתחר במרעים . להתגרות 
   במעשיהם לומר אעשה כן גם אי:

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

כי  לומר אל תתקוטט עם רשעים
אם ביראת ה' יראי ה' אלא על 
   כרחך אל יקא לבך לעשות כמותן:

. יצליחו. וחבירו על כן לא יחילו
   יחיל טובו (איוב כ):

. מסולקין מרום משפטיך מגדו
  דייך ברחוק הימו:

. בפיחתו הוא דוחה יפיח בהם
  אותם כקש:
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מּור -ָהא  יק ּגָ ַצּדִ    ,ּבְ
ַצ  -ְוָהא  מּור. ּבְ ֵאינֹו ּגָ יק ׁשֶ   ּדִ

  
ָאַמר    : ַרב הּוָנאּדְ

ְכִתיב  ּנּו"ַמאי ּדִ יק ִמּמֶ ע ַצּדִ ע ָרׁשָ ַבּלַ ֲחִריׁש ּבְ יט ּבֹוְגִדים ּתַ ה ַתּבִ   , (חבקוק א, יג) "ָלּמָ
יק?  ע ּבֹוֵלַע ַצּדִ   ְוִכי ָרׁשָ

ִתיב:    , לג)-(תהלים לז, לב 63""ה' לֹא ַיַעְזֶבּנּו ְבָידוֹ ְוָהא כְּ
ל ָאֶון"ּוְכִתיב:  יק ּכָ ּדִ ה ַלּצַ   . (משלי יב, כא) "לֹא ְיֻאּנֶ

ּנוּ  יק ִמּמֶ א ַצּדִ    ,ּבֹוֵלַע  – ֶאּלָ
מּור  יק ּגָ   ֵאינֹו ּבֹוֵלַע.  -ַצּדִ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ֶחֶקת לוֹ  ָעה ְמׂשַ אֵני ,ׁשָ    .ׁשָ
   

  
יְוָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ ְמעֹון  ַרּבִ ןׁשִ   : יֹוַחי ּבֶ

יו.  ְחּתָ תֹו אֹוְיָביו נֹוְפִלים ּתַ ל ַהּקֹוֵבַע ָמקֹום ִלְתִפּלָ   כָּ
ֱאַמר:  ּנֶ יו"ׁשֶ ְחּתָ ַכן ּתַ יו ְוׁשָ ָרֵאל ּוְנַטְעּתִ י ְלִיׂשְ י ָמקֹום ְלַעּמִ ְמּתִ   , "ְוׂשַ

ז עֹוד ְולֹא י ִראׁשֹוָנה""ְולֹא ִיְרּגַ ר ּבָ ֲאׁשֶ   . (שמואל ב ז, י) וִסיפּו ְבֵני ַעְוָלה ְלַעּנֹותֹו ּכַ
  

   :ָרֵמי ַרב הּוָנא
ִתיב  ִתיב "ְלַעּנֹותֹו"כְּ   ! (דברי הימים א יז, ט) 64"ְלַכּלֹותֹו", וכְּ

  
ה ְלַעּנֹותֹו,  ִחיּלָ ּתְ   ּבַ
  ּוְלַבּסֹוף ְלַכּלֹותֹו.  

   
  

יְוָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : יֹוַחי ּבֶ
ּמּוָדּה,  ל ּתֹוָרה יֹוֵתר ִמּלִ ּה ׁשֶ ּמּוׁשָ דֹוָלה ׁשִ   ּגְ

הּו""ּפֹ ר: ַמ ֱא נֶּ ׁשֶ  ר ָיַצק ַמִים ַעל ְיֵדי ֵאִלּיָ ָפט ֲאׁשֶ ן ׁשָ ע ּבֶ   . (מלכים ב ג, יא) ה ֱאִליׁשָ
א  'ָלַמד' ּמּוָדּה,  - "ָיַצק"לֹא ֶנֱאַמר, ֶאּלָ ּה יֹוֵתר ִמּלִ ּמּוׁשָ דֹוָלה ׁשִ ּגְ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

  
  

  : ַרב ַנְחָמןלְ  ִיְצָחק יַרּבִ ָאַמר ֵליּה 
א ְלַצּלּוֵיי?  ּתָ   ַמאי ַטְעָמא ָלא ָאֵתי ָמר ְלֵבי ְכִניׁשְ

   .ָאַמר ֵליה: ּ ָלא ָיֵכיְלָנא
י ָרה ְוִליַצּלֵ    .ָאַמר ֵליּה: ְלַכְנֵפי ְלָמר ֲעׂשָ

ָתא :ָאַמר ֵליּה     .ְטִריָחא ִלי ִמּלְ
ּבּוָרא ֵליֵתי ְולֹוְדֵעיּה ְלָמר י ּצִ ְמַצּלֵ ָנא ּדִ ִעיּדָ ִצּבּוָרא, ּבְ לּוָחא ּדְ    .ְוֵליָמא ֵליּה ָמר ִלׁשְ

י ַהאי :יּה ר לֵ ַמ ָא    ?ַמאי ּכּוּלֵ
ָאַמר  :ָאַמר ֵליּה  יּדְ ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ ן יֹוַחי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ  :  ׁשִ

ְכִתיב    ח,א ִתי ְלָך ה' ֵעת ָרצֹוןַמאי ּדִ    ,(תהלים סט, יד) 65""ַוֲאִני ְתִפּלָ
   ?"ֵעת ָרצֹון"ֵאיָמַתי 

ִלין.  ּלְ ּבּור ִמְתּפַ ַהּצִ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ
  

י ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ    :ָאַמר ֲחִניָנא ַרּבִ
ֵעת ָרצֹון ֲעִניִתיךָ "ּכֹ  :ֵמָהָכא   . (ישעיה מט, ח) 66"ה ָאַמר ה' ּבְ

  
י יַאָחא ּבְ  ַרּבִ    :ָאַמר ֲחִניָנא ַרּבִ

                                                

 
 צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ה' לֹא ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו ולא ירשיענו בהשפטו 63

 ה לכלותולָ וְ ולא יוסיפו בני ַע  64
ִתי ְלָך ה' ֵעת ָרצֹון אלהים ברב חסדך ענני באמת ישעך 65  ַוֲאִני ְתִפּלָ

ֵעת ָרצֹון ֲעִניִתיָך וביום ישועה עזרתיך 66  ּכה ָאַמר ה' ּבְ

  רש"י
. סיפיה דקרא ולא ושמתי מקום

   יוסיפו בי עולה לעותו:
   . בספר שמואל:כתיב לעותו

. בדברי הימים (א וכתיב לכלותו
   יז):

. כשבה הבית בה על בתחלה
מת שלא לעות עוד אויבים 

   לישראל:
. כשחטאו גזר עליהם עוי ולבסוף

   ותפלתם מגיה עליהם מן הכליון:
  . תש כחי:לא יכילא

. אלמא יש שעה שהיא של עת רצון
  רצון : 

. תפלת הרבים לא כביר לא ימאס
  ימאס : 

  . ממלחמות הבאות עלי : מקרב לי
. שהתפללו עמי היו עמדיכי ברבים 

:  
. זה שעסק בדברי פדה בשלום

שלום דהייו תורה דכתיב וכל 
תיבותיה שלום (משלי ג) וכן 
גמילות חסדים מי שלום הוא 
שמתוך שגומל חסד בגופו לחבירו 
הוא מכיר שהוא אוהבו ובא לידי 

  אחוה ושלום :
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יר ְולֹא ִיְמָאס"ֵמָהָכא:  ּבִ    (איוב לו, ה) "ֵהן ֵאל ּכַ
ִדיּוְכִתיב:  ים ָהיּו ִעּמָ י ְבַרּבִ ָרב ִלי ּכִ י ִמּקְ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ    .כ)-(תהלים נה, יט 67""ּפָ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

י"   אֹוֵמר: ָנָתן  ַרּבִ
ֵאין  ִין ׁשֶ יםִמּנַ ל ַרּבִ ָתן ׁשֶ ְתִפּלָ רּוְך הּוא מֹוֵאס ּבִ דֹוׁש ּבָ    ?ַהּקָ

ֱאַמר: ּנֶ יר ְולֹא ִיְמָאס" ׁשֶ ּבִ   , "ֵהן ֵאל ּכַ
ָרב ִליּוְכִתיב:  י ִמּקְ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ   , ""ּפָ

ל  ּלֵ ּתֹוָרה ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים ּוִמְתּפַ ל ָהעֹוֵסק ּבַ רּוְך הּוא: כָּ דֹוׁש ּבָ ּבּורָאַמר ַהּקָ    ,ִעם ַהּצִ
ין אּוּמֹות ָהעֹוָלם.   ָדַאִני, ִלי ּוְלָבַני, ִמּבֵ ִאיּלּו ּפְ   ַמֲעֶלה ֲאִני ָעָליו כְּ

  
   

                                                

 
ִדי. ישמע אל ויענם... 67 ים ָהיּו ִעּמָ י ְבַרּבִ ָרב ִלי כִּ י ִמּקְ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ  "ּפָ
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        ח, אח, אח, אח, א .31
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ם ְלִהְתּפַ  ִעירֹו, ְוֵאינֹו ִנְכָנס ׁשָ ֶנֶסת ּבְ ית ַהכְּ ׁש לֹו ּבֵ ּיֵ ל ִמי ׁשֶ ל, ִנְקָרא כָּ ֵכן ַרע'ּלֵ   , 'ׁשָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵכַני "ּכֹ ׁשֶ ל ׁשְ ָרֵאלה ָאַמר ה' ַעל ּכָ י ֶאת ִיׂשְ י ֶאת ַעּמִ ר ִהְנַחְלּתִ ֲחָלה ֲאׁשֶ ּנַ   , (ירמיה יב, יד) 68"ָהָרִעים ַהּנְגִעים ּבַ

לּות לֹו ּוְלָבָניו,  ּגֹוֵרם ּגָ א ׁשֶ   ְולֹא עֹוד ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ית ְיהּוָדה ֶאּתֹוׁש ִמּתֹוָכם"ׁשֶ ם ֵמַעל ַאְדָמָתם ְוֶאת ּבֵ   . "ִהְנִני נוְתׁשָ

  
  

ילְ  ָאְמרּו ֵליּה    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָבֶבל.  א ָסֵבי  ּבְ   ִאיכָּ

ַמּה ְוָאַמר:  ִתיב (דברים יא, כא) 69""ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמהּתָ חּוָצה ָלָאֶרץ  ,כְּ    .לֹא -ֲאָבל ּבְ
א ּתָ ִניׁשְ ִכי ְלֵבי כְּ ִמי ּוַמְחׁשְ ָאְמִרי ֵליּה ַמְקּדְ יָון ּדְ ַאֲהִני ְלהוּ  ,כֵּ    .ָאַמר: ַהְיינּו ּדְ

יָאַמר ְד  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ י.  ְיהֹוׁשֻ תֹוְרכּו ַחּיֵ י ֵהיִכי ּדְ א, כִּ ּתָ ִניׁשְ יכּו ְוַעְיילּו ְלֵבי כְּ ִ ימּו ְוַחׁשּ   ִלְבֵניּה: ַקּדִ
  

יָאַמר  יַאָחא ּבְ  ַרּבִ   : ֲחִניָנא ַרּבִ
   ?ַמאי ְקָרא

ֵרי ָאָדם ׁשֹ  קֹ ֵמַע ִלי "ַאׁשְ מֹור ְמזּוזֹ ִלׁשְ ְלתַֹתי יֹום יֹום ִלׁשְ ָתַחי"ד ַעל ּדַ   ,(משלי ח, לד) ת ּפְ
ְתֵריּה:  ִתיב ּבַ י מֹ ּוכְּ ים"ּכִ   . , לה)משלי( 70"ְצִאי ָמָצא ַחּיִ

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ֶנֶסת.  ֵבית ַהכְּ ֵני ְפָתִחים ּבְ ֵנס ָאָדם ׁשְ   ְלעֹוָלם ִיכָּ
  
ֵני ְפָתִחים" ֲעָתְך?!  "ׁשְ   ָסְלָקא ּדַ
  

א ֵני ְפָתִחים,  :ֵאיָמא ,ֶאּלָ יעּור ׁשְ   ׁשִ
ל ּלֵ ְך ִיְתּפַ    .ְוַאַחר כָּ

   
  
  

                                                

 
ֵכַני ָהָרִע  68 ל ׁשְ ָרֵאל הנני נותשם מעל אדמתם ואת בית יהודה אתוש מתוכםּכה ָאַמר ה' ַעל כָּ י ֶאת ִיׂשְ י ֶאת ַעּמִ ר ִהְנַחְלתִּ ֲחָלה ֲאׁשֶ ּנַ  ים ַהּנְגִעים ּבַ

 ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה אשר נשבע ה' לאבותיכם לתת להם כימי השמים על הארץ 69

ים ויפק 70 י מְצִאי ָמָצא ַחּיִ  רצון מה' כִּ

  רש"י
. הי ותשם מעל אדמתם

  סיפיה דקרא הוא : 
. מקדמי שחרית מחשכי

ערבית כלומר מאריכין בבית 
  הכסת : 

. רוחב שיעור של שי פתחים
ישב סמוך יכס לפים שלא 

לפתח דראה עליו כמשוי 
עיכוב בית הכסת ויהא מזומן 

  סמוך לפתח לצאת :
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        ח, אח, אח, אח, א .32
ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹ "ַעל זֹ  ל ּכָ ּלֵ    .(תהלים לב, ו) 71"אאת ִיְתּפַ
יָאַמר  ה,  - א""ְלֵעת ְמצֹ : ֲחִניָנא ַרּבִ ָ   זֹו ִאׁשּ

ֶנֱאַמר:  ה ָמָצא טֹוב"ָמָצא ׁשֶ ָ   . (משלי יח, כב) 72"ִאׁשּ
  

ָתא,  י ָנֵסיב ֱאיָנׁש ִאּתְ ַמַעְרָבא כִּ   ּבְ
  ? (קהלת ז, כו) "מֹוֵצא"אֹו  (משלי יח, כב) ""ָמָצאָאְמִרי ֵליּה ָהִכי: 

ְכִתיב:  "ָמָצא" ֶפק ָרצֹון ֵמה'"ּדִ ה ָמָצא טֹוב ַוּיָ ָ   , (משלי יח, כב) "ָמָצא ִאׁשּ
ְכִתיב:  "מֹוֵצא" ה"ּדִ ָ ֶות ֶאת ָהִאׁשּ   . (קהלת ז, כו) "ּומֹוֵצא ֲאִני ַמר ִמּמָ

  
י   אֹוֵמר:  ָנָתן ַרּבִ

  זֹו ּתֹוָרה,  - א""ְלֵעת ְמצֹ 
ֱאַמר ּנֶ ים" :ׁשֶ י מְצִאי ָמָצא ַחּיִ   .(משלי ח,לה) "ּכִ

  
ר ִיְצָחק    :ַרב ַנְחָמן ּבַ

  זֹו ִמיָתה,  - "ְלֵעת ְמצא"ָאַמר 
ֱאַמר:  ּנֶ ֶות ׁשֶ   . (תהלים סח, כא) ּתֹוָצאֹות""ַלּמָ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ

ע " ׁשַ עֹוָלם, ֵמאֹות תְּ ה ִמיֵני ִמיָתה ִנְבְראּו ּבָ לׁשָ   ּוׁשְ
ֱאַמר: ּנֶ ֶות ּתֹוָצאֹות" ׁשֶ    ."ַלּמָ

  
א  "ּתֹוָצאֹות" ִגיַמְטִרּיָ    .ָהִכי ָהווּ  -ּבְ

  
ן ֻכּלָ ּבְ ה ׁשֶ ָרא,  - ָקׁשָ   ַאְסכָּ
ן  ֻכּלָ ּבְ יָקה.  -ִניָחא ׁשֶ   ְנׁשִ

ַעְמָרא ְגָבָבא ּדְ ִחיְזָרא ּבִ ְמָיא כְּ ָרא ּדָ ָרא ,ַאְסכָּ ַלֲאחֹוֵרי ָנׁשְ     .ּדְ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ
ט ִפי ֵוׁשֶ ִפיטּוֵרי ּבְ   . כְּ

א יָתא ֵמֶחְלּבָ ּנִ ַחל ּבִ ִמׁשְ ְמָיא כְּ יָקה ּדָ     .ְנׁשִ
  

י   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ
   .ְקבּוָרהזֹו  - א""ְלֵעת ְמצֹ 

  
יָאַמר     :ֲחִניָנא ַרּבִ

   ?ַמאי ְקָרא
י ִיְמְצאּו ָקֶבר" יׂשּו ּכִ ֵמִחים ֱאֵלי ִגיל ָיׂשִ ְ    .(איוב ג, כב) "ַהׂשּ

  
הָאַמר  ר  ַרּבָ יָלאּבַ    :ַרב ׁשֵ

י:  ָאְמִרי ֱאיָנׁשִ לָ 'ַהְיינּו ּדְ ְתַרְייָתא ׁשְ ֵעי ֱאיָנׁש ַרֲחֵמי ֲאִפיּלּו ַעד ִזיּבּוָלא ּבַ    .'ָמאִליּבָ
  

  ָאַמר:  ָמר זּוְטָרא
א.  - א""ְלֵעת ְמצֹ  ּסֵ ית ַהכִּ   ֶזה ּבֵ

  
ַמְעְרָבא    :ָאְמִרי ּבְ

ְלהּו. ּדְ ָהא    ָמר זּוְטָרא ֲעִדיָפא ִמכֻּ
   

  
  

                                                

 
ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו 71 ל כָּ ּלֵ  ַעל זאת ִיְתּפַ

ה ָמָצא טֹוב ויפק רצון מה' 72 ָ  ָמָצא ִאׁשּ

  רש"י
. יתפלל שיהו יתפלל לעת מצא

  מצויין לו כשיצטרך : 
. שימות במיתה לעת מצא זו מיתה

  יפה וחה : 
בו''ן {. אישטר''א גולמט אסכרא

בלע''ז שבתוך } מל''ט: פצע חמור
  הגוף : 

כחיזרא בגבבא דעמרא דלאחורי 
. כעפי הסירים הסבכים שרא

בגזת הצמר כשאדם ותק בחזקה 
ומשליך לאחור שאי אפשר שלא 

  יתק הצמר עמה : 
. ים אוקייוס יש כפיטורי בפי ושט

בו מקומות שאיו מקבל ברזל 
ומחברין לוחי הספיה ע''י חבלים 
ועקלים שתוחבי' בקביו ותוקעין 
אותו בדוחק לפי שהם גסין כמדת 

  הקב : 
. חבלים דמתרגמין ופטורי פיטורי

   .ציצים (מלכים א ו) אטוין
. הוא הקב שהוא עגול בפי ושט

  כפי ושט : 
כמושך  .כמשחל ביתא מחלבא
  ימת שער מתוך החלב : 
. שיהא לו זיבולא בתרייתא שלמא

שלום כל ימי חייו ואף ביום 
קבורתו עד השלכת עפר האחרוה 

  שבכיסוי קבורתו : 
פיליד''א: מלוא {. פלא''דא זיבולא

   : } בלע''זאת חפירה
. שיהא דר לעת מצא זה בית הכסא

במקום שיש בית הכסא סמוך לו 
בבל מצולת לפי שהיתה קרקע של 

מים ואין יכולין לחפור שם חפירות 
והיו צריכין לצאת בשדות 

  ולהתרחק מאד : 
  . ציון ואסיפת צבור :המצוייים
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        ח, אח, אח, אח, א .33
אלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ּפָ ר ּפַ   : ַרְפַרם ּבַ

ָייָתא  י ְמַעּלְ ֵמיּה  ָאַמְרּתְ ּדְ ֵליָמא ָלן ָמר ֵמָהֵני ִמיּלֵ ְ אּדְ ִמׁשּ א.  ,ַרב ִחְסּדָ ּתָ ִניׁשְ ֵבי כְּ י ּדְ ִמיּלֵ   ּבְ
אָאַמר ֵליּה: ָהִכי ָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ְכִתיב נֹות ַיֲעקֹ  :ַמאי ּדִ ּכְ ֲעֵרי ִצּיֹון ִמּכל ִמׁשְ    ?(תהלים פז, ב) ב""אֹוֵהב ה' ׁשַ
ֲהָלָכה יֹוֵתר  יִנים ּבַ ָעִרים ַהְמצּוּיָ י ְכנֵ אֹוֵהב ה' ׁשְ ּתֵ י ִמְדָרׁשֹותִמּבָ ּתֵ    .ִסּיֹות ּוִמּבָ

  
ָאַמר  יְוַהְיינּו ּדְ ר ַאִמי ַרּבִ יא ּבַ ֵמיּה ּדְ  ִחּיָ ְ אִמׁשּ   : עּוּלָ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ עֹוָלמוֹ  ,ִמּיֹום ׁשֶ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ְלַבד.  ,ֵאין לֹו ְלַהּקָ ל ֲהָלָכה ּבִ ע ַאּמֹות ׁשֶ א ַאְרּבַ   ֶאּלָ
  

ֵייְוָאַמר    : ַאּבַ
א ּתָ ִניׁשְ ֵבי כְּ יָנא ּבְ יָתא, ּוְמַצּלֵ גֹו ּבֵ ֵריְסָנא ּבְ    ,ֵמֵריׁש ֲהָוה ּגָ

ַמֲעָנא ְלָהא  ׁשְ יָון ּדִ יָאַמר ּדְ כֵּ ר ַאִמי ַרּבִ יא ּבַ ֵמיּה  ִחּיָ ְ אּדְ ִמׁשּ    :עּוּלָ
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ רּוְך הוּ  ,ִמּיֹום ׁשֶ דֹוׁש ּבָ עֹוָלמוֹ ֵאין לֹו ְלַהּקָ ְלַבד,  ,א ּבְ ל ֲהָלָכה ּבִ ע ַאּמֹות ׁשֶ א ַאְרּבַ   ֶאּלָ

ָגֵריְסָנא א ֵהיָכא ּדְ יָנא ֶאּלָ    .לֹא ֲהָוה ְמַצּלֵ
  

י יוְ  ַאִמי ַרּבִ ָהוּו ְל  ַאִסי ַרּבִ ב ּדְ ָתאַאף ַעל ּגַ ִניׁשָ י כְּ ֵליַסר ּבֵ ְרָיא הּו ּתְ ִטּבֶ    ,ּבְ
יִני ַעּמּוֵדי,  א ּבֵ ְרִסילֹא ְמַצּלּו ֶאּלָ ָהוּו ּגָ    .ֵהיָכא ּדְ

   
  

יְוָאַמר  ר ַאִמי ַרּבִ יא ּבַ ֵמיּה  ִחּיָ ְ אּדְ ִמׁשּ   : עּוּלָ
ֱהֶנה ִמיִגיעוֹ  דֹול ַהּנֶ ַמִים ,ּגָ    .יֹוֵתר ִמיֵרא ׁשָ

ִתיב ַמִים כְּ י ְיֵרא ׁשָ ּבֵ ִאיּלּו ּגַ ֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת ה' :ּדְ    ,(תהלים קיב, א) 73""ַאׁשְ
ִתיב:  י ֶנֱהֶנה ִמיִגיעֹו כְּ ּבֵ ֶריָך ְוטֹוב ָלְך"ְוִאיּלּו ּגַ י תֹאֵכל ַאׁשְ יָך ּכִ ּפֶ   , קכח, ב) תהלים( "ְיִגיַע ּכַ

ֶריָך" ה,  - "ַאׁשְ עֹוָלם ַהּזֶ   ּבָ
א - "ְוטֹוב ָלְך"    .ָלעֹוָלם ַהּבָ

ַמִים  י ְיֵרא ׁשָ יּה  "ְוטֹוב ָלְך"ּוְלַגּבֵ ִתיב ּבֵ    .לֹא כְּ
  
  

יְוָאַמר  ר ַאִמי ַרּבִ יא ּבַ ֵמיּה ּדְ  ִחּיָ ְ אִמׁשּ   : עּוּלָ
ְמקֹום ַרּבֹו,    ְלעֹוָלם ָידּור ָאָדם ּבִ

א  ים, לֹא ָנׂשָ ָרא ַקּיָ ן ּגֵ ְמִעי ּבֶ ִ ׁשּ ל ְזַמן ׁשֶ כָּ ְרעהׁשֶ ת ּפַ לֹמה ֶאת ּבַ    .ׁשְ
  

   :ְוָהַתְנָיא
  !"ַאל ָידּור"
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
יף ֵליּה  -ָהא  ַכּיֵ    .ּדְ
יף ֵליּה ּדְ  -ָהא  ּיֵ    .ָלא כַּ

  
  

                                                

 
ֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת ה' במצותיו חפץ מאד 73  ַאׁשְ

  רש"י
. שבית המדרש כון ביי עמודי

  עליהם מלמעלה : 
. שכל זמן ששמעי בן גרא קיים כו'

דסמוך למיתת שמעי כתיב ויתחתן 
  שלמה את פרעה (מלכים א ג) : 

. אם כפוף הוא לרבו הא דכייף ליה
לקבל תוכחתו ידור אצלו ואם לאו 
טוב להתרחק ממו ויהי שוגג ואל 

  יהי מזיד
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        ח, אח, אח, אח, א .34
ר ְיהּוָדהָאַמר  יָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ י, ָאַמר ְמַנֵחם ַרּבִ   : ַאִמי ַרּבִ

ְכִתיב    ?(ישעיהו א, כח) "ְועֹוְזֵבי ה' ִיְכלּו" :ַמאי ּדִ
יַח ֵסֶפר ּתֹוָרה ְויֹוֵצא ּנִ    .ֶזה ַהּמַ

  
י הוּ  ַרּבִ ְבָרא ְלַגְבָרא ַאּבָ ין ּגַ     .ָנֵפיק ּבֵ

  
ֵעי  אּבָ ּפָ   : ַרב ּפַ

סּוָקא ִלְפסּוָקא ַמהוּ  ין ּפְ    ?ּבֵ
  

יקוּ     .ּתֵ
  

ת ׁשֶ יּה ְוָגֵריס ַרב ׁשֵ    ,ַמֲהַדר ַאּפֵ
ִדיָדן :ָאַמר ִדיְדהּו.  ,ֲאַנן ּבְ   ְוִאיְנהּו ּבְ

   
  

  רש"י
. משתו מהדר אפיה וגריס
  כשקורין בספר תורה :
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        בבבב----ח, אח, אח, אח, א .35
ר ְיהּוָדהָאַמר  יָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ   : ַאִמי ַרּבִ

ִלים ָאָדם ּבּור ְלעֹוָלם ַיׁשְ יֹוָתיו ִעם ַהּצִ ָרׁשִ ְרּגּום,  ,ּפָ ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ   ׁשְ
   ,(במדבר לב, ג) ן"ֲעָטרֹות ְוִדיבֹ ַוֲאִפיּלּו    ח,ב

ּבּור  ּיֹוָתיו ִעם ַהּצִ ָרׁשִ ִלים ּפָ ׁשְ ל ַהּמַ כָּ נֹוָתיו.  -ׁשֶ   ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוׁשְ
  

ֵיי ר ַאּבַ יָבי ּבַ אְסַבר ְלַאׁשְ  ַרב ּבֵ ּתָ א ׁשַ כֹוּלָ ָייָתא ּדְ ַמֲעֵלי יֹוָמא ְדִכּפּוֵרי ,לּוִמיְנהּו ְלָפָרׁשָ    .ּבְ
יא ָנא ֵליּה ּתָ  יב ר ַר ּבַ ִחּיָ ְפּתִ    :ִמּדִ
ִתיב" יֶתם ֶאת ַנְפׁשֹ  :ּכְ ֶעֶרב"ְוִעּנִ ָעה ַלחֶֹדׁש ּבָ ִתׁשְ   , (ויקרא כג, לב) 74"ֵתיֶכם ּבְ

ָעה" ְוִכי ִתׁשְ ין "ּבְ ָרה ִמְתַעּנִ ֲעׂשָ ין?! ַוֲהלֹא ּבַ    !ִמְתַעּנִ
א לֹוַמר ְלךָ  יִרי :ֶאּלָ יִעי ַוֲעׂשִ ׁשִ ה תְּ ִאיּלּו ִמְתַעּנֶ תּוב ּכְ יִעי ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ ׁשִ תְּ ל ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּבַ    ."ּכָ

  
   ,ְסַבר ְלַאְקּדּוִמיְנהוּ 

    :ָאַמר ֵליּה ַההּוא ָסָבא
ֵניָנא:    ּתְ

ים ּוִבְלַב " ּלא ַיְקּדִ    ."ְשלֹא ְיַאֵחרוְ ד ׁשֶ
  
יהו ְדָאַמר לְ כִּ  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   ִלְבֵניּה:  ְיהֹוׁשֻ

ְרּגּום.  ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ּבּור ׁשְ ּיֹוַתְייכּו ִעם ַהּצִ ָרׁשִ ִלימּו ּפָ   ַאׁשְ
ִריִדין כְּ  ּוְ ֲהרּו ּבַ יְוִהּזָ   ְיהּוָדה,  ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ִריִדין חֹוט ֶאת ַהּוְ ׁשְ ּיִ   ."ַעד ׁשֶ
ֲהרּו ּבְ  ְלמּודֹו ֵמֲחַמת אֹוְנסוֹ ְוִהּזָ ַכח ּתַ ָ ׁשּ    ,ָזֵקן ׁשֶ
ָאְמִריַנן ָארֹון" :ּדְ חֹות ּבָ ְבֵרי לּוחֹות מּוּנַ   .  "לּוחֹות ְוׁשִ

   

                                                

 
ֶעֶרב מערב עד ערב תש 74 ָעה ַלחֶֹדׁש ּבָ ִתׁשְ יֶתם ֶאת ַנְפׁשֵתיֶכם ּבְ   בתו שבתכםְוִעּנִ

  רש"י
. של כל שבת ישלים פרשיותיו

   :ושבת
. שאין בו ואפי' עטרות ודיבון

   תרגום:
. והכי קאמר מעלה עליו הכתוב כו'

קרא הכיו עצמכם בתשעה לחדש 
לעוי המחרת והרי הוא בעיי כעוי 

   היום:
. לסדר כל הפרשיות לאקדומיהו

   בשבת אחת או בשתי שבתות:
. כדי עד שישחוט את הורידין

שיצא כל הדם ולא אמר כן אלא 
 הואיל וצולהו כולו כאחד:בעוף 

. שחלה או שטרד מחמת אוסו
  .בדוחק מזוות הזהרו בו לכבדו

. דכתיב שברי לוחות מוחות בארון
(דברים י) אשר שברת ושמתם 

  בארון אף השברים תשים בארון:
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   :ִלְבֵניּה  ָרָבאָאַמר ְלהּו 

ד.  ב ַהּיָ כּו ַעל ּגַ ְחּתְ ר, ַאל ּתַ ׂשָ ם חֹוְתִכין ּבָ ַאּתֶ ׁשֶ   כְּ
  

ָנה,  ּום ַסכָּ ָאְמִרי: ִמׁשּ א ּדְ   ִאיכָּ
ָאְמ  א ּדְ ּום ִקְלקּול ְסעּוָדהְוִאיכָּ    .ִרי: ִמׁשּ

  
בוּ  ׁשְ ית ְוַאל ּתֵ ת ֲאַרּמִ    .ַעל ִמּטַ

ַהּצִ  ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶנֶסת ּבְ ַעְברּו ֲאחֹוֵרי ֵבית ַהכְּ ִלין. ְוַאל ּתַ ּלְ   ּבּור ִמְתּפַ
  
ית"וְ  ת ֲאַרּמִ בּו ַעל ִמּטַ ׁשְ   , "ַאל ּתֵ

ָאְמִרי א ּדְ ַמעלֹא  :ִאיכָּ לֹא ְקִריַאת ׁשְ ְגנּו ּבְ    .ּתִ
ָאְמִרי א ּדְ א.  :ְוִאיכָּ ּיֹוְרּתָ ְנְסבּו ּגִ   לֹא ּתִ
ָאְמִרי א ּדְ ׁש.  :ְוִאיכָּ ית ַמּמָ   ֲאַרּמִ

  
ה  ּום ַמֲעׂשֶ א. ּדְ ּוִמׁשּ ּפָ   ַרב ּפַ

אּדְ  ּפָ ית ַרב ּפַ י ֲאַרּמִ    ,ֲאַזל ְלַגּבֵ
ב!  ה ָאְמָרה לֹו: ׁשֵ   הֹוִציָאה לֹו ִמּטָ

ה.  ּטָ יִהי ֶאת ַהּמִ ְגּבִ ּתַ ב, ַעד ׁשֶ   ָאַמר ָלּה: ֵאיִני יֹוׁשֵ
הת ה ֶא יָה ּבִ גְ ִה  ּטָ ינֹוק ֵמת.  ַהּמִ ם ּתִ   ּוָמְצאּו ׁשָ

אן ָאְמרּו ֲחָכִמים: ָאסּור ֵליׁשֵ  ית. ִמכָּ ת ֲאַרּמִ   ב ַעל ִמּטַ
  
ִליןוְ " ּלְ ּבּור ִמְתּפַ ַהּצִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶנֶסת ּבְ ַעְברּו ֲאחֹוֵרי ֵבית ַהכְּ    ".ַאל ּתַ

יַע ֵליּה  ילְ ְמַסּיֵ ן ֵלִוי.  ַרּבִ ַע ּבֶ   ְיהֹוׁשֻ
יָאַמר ּדְ  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

ֲעבֹור ֲאחֹוֵרי ֵבית  ּיַ ָע ָאסּור לֹו ְלָאָדם ׁשֶ ׁשָ ֶנֶסת ּבְ ִליןַהכְּ ּלְ ּבּור ִמְתּפַ ַהּצִ   .ה ׁשֶ
  

ֵייָאַמר     :ַאּבַ
ְתָחא ַאֲחִריָנאוְ  א ּפִ ֵליכָּ א ּדְ    ,לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ

ְתָחא ַאֲחִריָנא ֲאָב  א ּפִ ּה  -ל ִאיכָּ    .ֵלית ָלן ּבָ
  

א ַאֲחִריָנא ּתָ ִניׁשְ י כְּ א ּבֵ ֵליכָּ א ּדְ     ,ְולֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ
א  א ַאֲחִריָנא ֲאָבל ִאיכָּ ּתָ ִניׁשְ י כְּ ּה  -ּבֵ    .ֵלית ָלן ּבָ

  
ין,  ִפיּלִ ח ּתְ ֵרי ּטּוָנא, ְולֹא ָרֵהיט, ְולֹא ַמּנַ ָלא ּדָ א ּדְ   ְולֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ

ּה  א ַחד ֵמָהָנְך ֵלית ָלן ּבָ    .ֲאָבל ִאיכָּ
  

ְנָיא    :ּתַ
יָאַמר "   : ֲעִקיָבא ַרּבִ

לֹ  ׁשְ ים, ּבִ ִדּיִ ָבִרים אֹוֵהב ֲאִני ֶאת ַהּמָ ה ּדְ   ׁשָ
ּוְלָחן,  א ַעל ַהׁשּ ר ֵאין חֹוְתִכין ֶאּלָ ׂשָ חֹוְתִכין ֶאת ַהּבָ ׁשֶ   ּכְ

ד,  ב ַהּיָ א ַעל ּגַ ִקין ֶאּלָ ִקין ֵאין נֹוׁשְ ּנֹוׁשְ ׁשֶ   ּכְ
ֶדה ָ ׂשּ א ּבַ ּיֹוֲעִצין ֵאין יֹוֲעִצין ֶאּלָ    ."ּוְכׁשֶ

  
ר ַא ָאַמר  א ּבַ   : ֲהָבהַרב ַאּדָ

   ?ַמאי ְקָרָאּה 
ַלח ַיֲעקֹ  ׁשְ ֶדה ֶאל צֹ "ַוּיִ ָ ְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה ַהׂשּ    .(בראשית לא, ד) אנֹו"ב ַוּיִ

  
ְנָיא    :ּתַ

ְמִליֵאלָאַמר " ן ּגַ   : ַרּבָ
ים:  ְרִסּיִ ָבִרים אֹוֵהב ֲאִני ֶאת ַהּפַ ה ּדְ לֹׁשָ ׁשְ   ּבִ

ֲאִכיָלָתן,    ֵהן ְצנּוִעין ּבַ
א,  סֵּ ֵבית ַהּכִ   ּוְצנּוִעין ּבְ

ָדָבר ַאֵחר    .ּוְצנּוִעין ּבְ
י ׁשָ יִתי ִלְמֻקּדָ    .(ישעיה יג, ג) ""ֲאִני ִצּוֵ

  רש"י
   . שלא יקוץ ידו:משום סכה

בחבורה . אף משום קלקול סעודה
קטה יצא דם וילכלך את המאכל 

   וימאיס את המסובין:
. שתהא מטתך דומה בלא ק''ש

   למטת ארמית:
   . על מטת ארמית:ארמית ממש

. שאמרה לו שב על מעשה דרב פפא
המטה והיה בה מת מוטל עליה 
והיתה רוצה להעליל עליו ולומר 

   שישב עליו והרגו:
. שראה כמבריח אסור לעבור וכו'

   מפתח בית הכסת שבמזרח: עצמו
. את יד חברו הוא ושק על גב היד

   ודרך חשיבות הוא זה מפי הרוק:
. דאמרי אישי אזים אלא בשדה

   לכותל:
  :. תשמישבדבר אחר

. במפלת בבל אי צויתי למקודשי
כתיב אי צויתי את מלכי פרס ומדי 

  :לבא ולהשחיתה
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ֵני     :ַרב יֹוֵסףּתָ

ם" ִנין ְלֵגיִהּנָ ין ּוְמזּוּמָ ׁשִ ים ַהְמקּוּדָ ְרִסּיִ    ."ֵאּלּו ַהּפַ
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ְמִליֵאל" ן ּגַ ַחרַע [ :אֹוֵמר ַרּבָ ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ    ]."ד ׁשֶ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ְמִליֵאל.  ן ּגַ ַרּבָ   ֲהָלָכה כְּ

  
ְנָיא    :ּתַ

י" ְמעֹון ּבֶ  ַרּבִ   אֹוֵמר:  יַח ן יוֹ ׁשִ
ְיָלה ּלַ י ְפָעִמים ּבַ תֵּ ַמע ׁשְ ָאָדם קֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ָעִמים ׁשֶ    ,ּפְ

ַחר,  ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ   ַאַחת קֹוֶדם ׁשֶ
ַחר,  ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ   ְוַאַחת ְלַאַחר ׁשֶ
ל יֹום  ֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו ַאַחת ׁשֶ ל ַלְיָלהְויֹוֵצא ּבָ   , "ְוַאַחת ׁשֶ

  
ָיא    ,ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ

 : ְיָלה"ָאַמְרּתָ ּלַ י ְפָעִמים ּבַ תֵּ ַמע ׁשְ ָאָדם קֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ָעִמים ׁשֶ   , "ּפְ
ַחר  :ַאְלָמא ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ   ַלְיָלה הּוא,  -ְלַאַחר ׁשֶ

ֵני ל י" :ַוֲהַדר ּתָ ֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו ַאַחת ׁשֶ ל ַלְיָלהיֹוֵצא ּבָ   , "ֹום ְוַאַחת ׁשֶ
   !ַאְלָמא ְיָמָמא הּוא

  
   ,לֹא

  ְלעֹוָלם ֵליְלָיא הּוא. 
ָקֵרי ֵליּה  א "יום"ְוָהא ּדְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ָקְייִמי ּבְ י ּדְ א ֱאיָנׁשֵ ִאיכָּ    .ּדְ

  
ר ֲחִניָנאָאַמר  יָאַמר  ַרב ַאָחא ּבַ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

יֲהָלָכה כְּ  ן יֹוַחי.  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ
  

ַמְתֵני ְלָהא  א ּדְ ר ֲחִניָנא ַאָהאּדְ ִאיכָּ    :ַרב ַאָחא ּבַ
ַתְנָיא    :ּדְ

י" ן יֹוַחי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ּום  ׁשִ יאֹוֵמר ִמׁשּ   : ֲעִקיָבא ַרּבִ
ּיֹום,  י ְפָעִמים ּבַ תֵּ ַמע ׁשְ ָאָדם קֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ָעִמים ׁשֶ   ּפְ

ה,  ה, ְוַאַחת ְלַאַחר ָהֵנץ ַהַחּמָ   ַאַחת קֹוֶדם ָהֵנץ ַהַחּמָ
ל ַלְיָלה ל יֹום, ְוַאַחת ׁשֶ ֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו, ַאַחת ׁשֶ   ."ְויֹוֵצא ּבָ

  
ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ

ּיֹום" :ָאַמְרּתָ  י ְפָעִמים ּבַ תֵּ ַמע ׁשְ ָאָדם קֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ָעִמים ׁשֶ   , "ּפְ
ה ְיָמָמא הּוא,  :ַאְלָמא   קֹוֶדם ָהֵנץ ַהַחּמָ

ֵני ל ַלְיָלה" :ַוֲהַדר ּתָ ל יֹום ְוַאַחת ׁשֶ ֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו ַאַחת ׁשֶ   , "יֹוֵצא ּבָ
  ַאְלָמא ֵליְלָיא הּוא!

  
  לֹא,    ט,א

   ,ְלעֹוָלם ְיָמָמא הּוא
ָקרּו ֵליּה  א ,'ֵליְלָיא'ְוַהאי ּדְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ָגנּו ּבְ י ּדְ א ֱאיָנׁשֵ ִאיכָּ     .ּדְ

  
יָאַמר  יַאָחא ּבְ  ַרּבִ יָאַמר  ֲחִניָנא ַרּבִ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

יֲהָלָכה כְּ  ּום  ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ ְמעֹון ׁשֶ יׁשִ   ֲעִקיָבא.  ַרּבִ
  

יָאַמר    : ֵזיָרא ַרּבִ
ּלא יֹ יֵבנוּ 'אַמר ּוִבְלַבד ׁשֶ כִּ    '.ַהׁשְ

  
י ֲאָתא  ר יֹוֵסףכִּ    :ָאַמר ַרב ִיְצָחק ּבַ

יּדְ ָהא  יַאָחא ּבְ  ַרּבִ יֲחִניָנא ָאַמר  ַרּבִ ן ֵלִוי,  ַרּבִ ַע ּבֶ ָלָלא ִאיְתַמר'ְיהֹוׁשֻ א ִמכְּ ֵפירּוׁש ִאיְתַמר, ֶאּלָ   '.ָלאו ּבְ
ְבֵריּה  ִהּלּוָלא ּדִ ּכּור ּבְ ּתַ ִאׁשְ ַנן ּדְ ַרּבָ ַההּוא זּוָגא ּדְ יּדְ ּדְ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   , ְיהֹוׁשֻ

יּה  יּדְ  ָאתּו ְלַקּמֵ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ ַדאי הּוא  :ָאַמר ,ְיהֹוׁשֻ יכְּ ְמעֹון ִלְס  ַרּבִ ָחקׁשִ ַעת ַהּדְ ׁשְ    .מֹוְך ָעָליו ּבִ
  
  

  רש"י
   . עד הץ החמה:ליליא הוא

. הלכך זמן בההיא שעתאדקיימי 
ק''ש דיום הוא דגבי קריאת שמע 

   ובקומך כתיב והא קיימי:
. דקאמר והאי דקרו ליה ליליא

   יוצא בו ק''ש של לילה:
. וקריא ביה משום דאיכא דגו

   ובשכבך:
. ובלבד שלא יאמר השכיבו

הקורא ק''ש של לילה שחרית 
סמוך לעמוד השחר לא יאמר 

חלת השכיבו שאין עוד זמן ת
   שכיבה אלא זמן סוף שכיבה:

. וישו ורדמו עד לאחר דאשתכור
   עמוד השחר:

. אבל שלא בשעת בשעת הדחק
  הדחק לא:
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ָניו" אּו ּבָ ּבָ ה ׁשֶ ה[ ַמֲעׂשֶ תֶּ ׁשְ ית ַהּמִ    ,ִמּבֵ

  ע. ַמ ׁשְ ֶאת  לֹא ָקִרינוּ : לוֹ  רוּ ְמ ָא 
יִבין ם: ֶה ר ָל ַמ ָא  ַחר ַחּיָ ַ ם ִלְקרֹותִאם לֹא ָעָלה ַעּמּוד ַהׁשּ    ]."ַאתֶּ
  

ִמיַע ְלהּו ָהא  א לֹא ׁשְ ּתָ ְמִליֵאל?!  ןּבָ ַר ּדְ ְוַעד ָהׁשְ   ּגַ
  

   :ָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה 
ָווךְ  ִליִגי ִעיּלָ ַנן ּפְ ים, וְ  ,ַרּבָ ַרּבִ ים, ֲהָלָכה כְּ   ָיִחיד ְוַרּבִ

ְלָמא ָווָתְך ְסִביָרא ְלהוּ  :אֹו ּדִ ַנן כְּ    ,ַרּבָ
ָקָאְמֵר  ֵדי  "ַעד ֲחצֹות"  :יְוַהאי ּדְ    ?ְלַהְרִחיק ָאָדם ִמן ָהֲעֵביָרהכְּ

ם :ָאַמר ְלהוּ  יִבין ַאּתֶ ָווִתי ְסִביָרא ְלהּו, ְוַחּיָ ַנן כְּ    ,ַרּבָ
ָקָאְמֵר  ֵדי ְלַהְרִחיק ָאָדם ִמן ָהֲעֵביָר  "ַעד ֲחצֹות"י ְוַהאי ּדְ   .הכְּ

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

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

ַחרִמְצָוָתן ַע  ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ    ]."ד ׁשֶ
  
ְמִליֵאל ִמי ָקָאַמר וְ  ן ּגַ ְלַבד ָאְמרּו"ָקָתֵני , ּדְ "ַעד ֲחצֹות"ַרּבָ    !?"ְולֹא זֹו ּבִ
  

ְמִליֵאל ִלְבֵניּה  ן ּגַ    :ָהִכי ָקָאַמר ְלהּו ַרּבָ
ָקָאְמִרי  ַנן ּדְ ַחרד וּ ּמ ַע ה ֶל ֲע יַּ ַעד ֶש  ּה ָת וָ ִמְצ  ,"ַעד ֲחצֹות"ֲאִפיּלּו ְלַרּבָ ַ    ,ַהׁשּ

ָקא ָאְמִרי   יְוָהא ֵדי ְלַהְרִחיק ָאָדם ִמן ָהֲעֵביָרה.   "ַעד ֲחצֹות"ּדְ   כְּ
   

  

  רש"י
. לרבן גמליאל הכי קא אמרי ליה

   ולא גרס אלא:
. כלומר מי פליגי רבן פליגי עילווך

עליך דהא דאמרי עד חצות רבן 
דוקא קאמרי דלא משמע להו 
ובשכבך כל זמן שכיבה אלא כל זמן 
שדרך בי אדם להתעסק לילך 
ולשכב ומיהו בהא פליגי אדר' 
אליעזר דאלו רבי אליעזר סבירא 
ליה זמן עסק שכיבה איו אלא עד 
האשמורה הראשוה ולרבן עד 
חצות. ואת סבירא לך ובשכבך כל 

שוכבים והייו כל  זמן שבי אדם
  הלילה ויחיד ורבים הלכה כרבים:

. או דילמא כוותך סבירא להו 
ומשמע להו ובשכבך כל זמן שכיבה 
והא דקאמרי עד חצות הרחקה 
הוא כדי לזרז ומיהו היכא דאתיס 
ולא קרא קודם חצות עדיין זמן 
חיובא הוא ומחייבי ופקי ידי ק''ש 

   בזמו:
תם . וחייבין אכוותי סבירא להו

לקרות גרסין ולא גרסין מותרים 
דאפילו שלא בזמו תן (עמוד ב) 
הקורא מכאן ואילך לא הפסיד 

  כאדם הקורא בתורה:
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ֱאָכִלים ְליֹום [ ֶהְקֵטר ֲחָלִבים" ל ַהּנֶ   ֶאָחד, ְוֵאיָבִרים ְוּכָ

ַחרִמְצָוָתן ַע  ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ    ]."ד ׁשֶ
  

ָסִחים לֹא ָקָתֵני    .ְוִאיּלּו ֲאִכיַלת ּפְ
  

    י:ִה ּוְרִמינְ 
ַמע ַעְרִבית, "   ְקִריַאת ׁשְ

ָסִחים ֵליֵלי ּפְ ל ּבְ    ,ְוַהּלֵ
ַסח,    ַוֲאִכיַלת ּפֶ

ַחר ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ   ! "ִמְצָוָתן ַעד ׁשֶ
  

  : יֹוֵסףַרב ָאַמר 
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

י -ָהא  ן ֲעַזְרָיה,  ַרּבִ   ֶאְלָעָזר ּבֶ
י -ָהא    ֲעִקיָבא.  ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

  ,(שמות יב, ח) ה"זֶּ ה ַה לָ יְ לַּ ר בַּ ׂשָ בָּ ת ַה ֶא  לוּ כְ ָא "וְ "
י ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ    :אֹוֵמר ֶאְלָעָזר ּבֶ

אן ה" :ֶנֱאַמר ּכָ ְיָלה ַהּזֶ ּלַ   , "ּבַ
ןְוֶנֱאַמר  ה :ְלַהּלָ ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ י ּבְ   , יב, יב) מות(שוגו'  ""ְוָעַבְרּתִ

ן ַעד ֲחצֹות ַהּלָ אן ַעד ֲחצֹות.  ,ַמה ּלְ   ַאף ּכָ
יָאַמר ֵליּה    : ֲעִקיָבא ַרּבִ

ָבר ֶנֱאַמר זֹון" :ַוֲהלֹא ּכְ ִחּפָ זֹון,  - יב, יא) מות(ש 75"ּבְ ַעת ִחּפָ   ַעד ׁשְ
ן ַמה  ְלמּוד לֹוַמרִאם ּכֵ ְיָלה" :תַּ ּלַ   ? "ּבַ

ּיֹוםא ֶנֱאָכל ּכְ ָיכֹול ְיֵה  ים ּבַ    ?ָקָדׁשִ
ְלמּוד לֹוַמר ְיָלה" :תַּ ּלַ ּיֹום - "ּבַ ְיָלה הּוא ֶנֱאָכל, ְולֹא ּבַ ּלַ   . "ּבַ

  
ָלָמא לְ  ׁשְ יּבִ ב ֵליּה  ַרּבִ ָוה ִאְצְטִריך ְלִמְכּתַ ֵזיָרה ׁשָ ִאית ֵליּה ּגְ ן ֲעַזְרָיה ּדְ ה"ֶאְלָעָזר ּבֶ    ,"ַהּזֶ

א לְ  יֶאּלָ ה"ֲעִקיָבא ַהאי  ַרּבִ    ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  "ַהּזֶ
  

ֲאָתא    .ְלַמעּוֵטי ַלְיָלה ַאֵחר הּוא ּדַ
ים  ֲעָתְך ָאִמיָנא הֹוִאיל ּוֶפַסח ָקָדׁשִ ים, וּ ָסְלָקא ּדַ ים, ים ִמ לָ ְש ַקּלִ ים ַקּלִ   ָקָדׁשִ

ֵני ָיִמים,  ְמקֹום ׁשְ ֵני ֵלילֹות ּבִ ַסח ֶנֱאָכל ׁשְ ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד, ַאף ּפֶ ָלִמים ֶנֱאָכִלים ִלׁשְ ְ   ַמה ׁשּ
ֵני ֵלילֹות ְויֹום ֶאָחדוִ     ?ְיֵהא ֶנֱאָכל ִלׁשְ

ַמע ָלן ה" :ָקא ַמׁשְ ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ַלְיָלה ַאֵחר.  - "ּבַ ה הּוא ֶנֱאָכל ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל ּבְ ְיָלה ַהּזֶ ּלַ   ּבַ
  
יוְ  ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ    ?ֶאְלָעָזר ּבֶ
  
    .ָנְפָקא ,ֶקר""לֹא תֹוִתירּו ַעד ּבֹ ִמ 
  
יוְ     ?ֲעִקיָבא ַרּבִ
  

ִני. ּבֹ  ?ֶקר""ּבֹ ִאי ֵמָהָתם, ֲהָוה ָאִמיָנא ַמאי    ֶקר ׁשֵ
  
יוְ     ?ֶאְלָעָזר ַרּבִ
  

ל ָלךְ  ָאַמר    .ּבֶקר ִראׁשֹון הּוא - ֶקר""ּבֹ : כָּ
  
ֵאיוְ  ּנָ ָהֵני ּתַ ֵאי כְּ ּנָ    ,ָהֵני ּתַ

                                                

 
זֹון פסח הוא לה' 75 ִחּפָ  וככה תאכלו אותו, מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אותו ּבְ

  רש"י
. שחפזו לצאת והייו שעת חפזון

עמוד השחר כדכתיב לא תצאו איש 
   מפתח ביתו עד בקר (שמות יב):

. כשאר קדשים יכול יהא אכל
ביום שחיטתו כדרך תודה שאף 
היא זמן אכילתה יום א' ואוכל 

עד והולך כל יום שחיטתה והלילה 
הבקר כדין תודה דכתיב ביום 

   קרבו יאכל (ויקרא ז):
מה שלמים אכלין לשי ימים 

. שביתים דכתיב ביום ולילה אחד
זבחכם יאכל וממחרת (שם יט) אף 
פסח מי הואיל ואיו אכל אלא 
בלילה וקים שי לילות במקום 
שי ימים דשלמים ויהא אכל בשי 
לילות ויום א' לא שיאכלו ביום 
אלא שיהא שהות זמן שלא יפסל 
באכילה בשביל המתת היום 

   ויאכלו בלילה השית קמ''ל:
שם תזבח את הפסח בערב כבא 

. הרי השמש מועד צאתך ממצרים
לך שלשה זמים שאים שוים. 
בערב כי יטו צללי ערב הייו לאחר 
חצות שסתלקה חמה מראש כל 
אדם וטתה למערב. כבא השמש 

תך ממצרים משחשכה. מועד צא
בבקר. כיצד יתקיימו כולם. בערב 
לזמן שחיטה כבא השמש התחלת 
זמן אכילה מועד צאתך זמן שריפה 
כלומר בבקר הוא עשה ותר 
שהגיע זמן שריפה אלא לפי שאין 
שורפין קדשים ביום טוב ממתיין 

   לו עד בקר שי:
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ַתְנָיא    :ּדְ
ְצַרִים"" ֶמׁש מֹוֵעד ֵצאְתָך ִמּמִ ֶ בֹוא ַהׁשּ ֶעֶרב ּכְ ַסח ּבָ ח ֶאת ַהּפֶ ְזּבַ ם ּתִ   , (דברים טז, ו) "ׁשָ

י    אֹוֵמר: ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ֶעֶרב" ה זֹוֵבַח  - "ּבָ    ,ַאתָּ

ֶמׁש"וּ  ֶ ה אֹוֵכל,  - "ְכבֹוא ַהׁשּ   ַאתָּ
ה ׂשֹוֵרף. - ְצַרִים"ּמִ "מֹוֵעד ֵצאְתָך ִמ וּ    ַאתָּ
  

י ַע  ַרּבִ    אֹוֵמר: ְיהֹוׁשֻ
ֶעֶרב" ה זֹוֵבַח,  - "ּבָ   ַאתָּ

ֶמׁש"ו ֶ בֹוא ַהׁשּ ה אֹוֵכל,  - "ּכְ   ַאתָּ
ה אֹוֵכל ְוהֹוֵלךְ     ?ְוַעד ָמַתי ַאתָּ

   "."ְצַרִיםּמִ "מֹוֵעד ֵצאְתָך ִמ  ַעד
  

יָאַמר  א ַרּבִ   : ַאּבָ
ֶעֶרב,  א ּבָ ְצַרִים, לֹא ִנְגֲאלּו ֶאּלָ ָרֵאל ִמּמִ ִנְגֲאלּו ִיׂשְ ׁשֶ   ַהּכל מֹוִדים כְּ

ֱאַמר:  ּנֶ ְצַרִים ַלְיָלה""ׁשֶ   , א) (דברים טז, 76הֹוִציֲאָך ה' ֱאלֶֹהיָך ִמּמִ
ּיֹום,  א ּבַ ְצאּו לֹא ָיְצאּו ֶאּלָ ּיָ   ּוְכׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ָיד ָרָמה""ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ַסח ָיְצאּו ְבֵני ִיׂשְ ֳחַרת ַהּפֶ   , (במדבר לג, ג) 77ִמּמָ
זֹון,  ַעת ִחּפָ   ַעל ָמה ֶנְחְלקּו ַעל ׁשְ

י ן ֲעַזְרָיה ָסַבר: ַמאי  ַרּבִ זֹון"ֶאְלָעָזר ּבֶ זֹון  ?"ִחּפָ   ִמְצַרִים, ּדְ ִחּפָ
יוְ  זֹון"ֲעִקיָבא ָסַבר: ַמאי  ַרּבִ זֹון  ?"ִחּפָ ָרֵאלּדְ ִחּפָ    .ִיׂשְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ְצַרִים ַלְיָלה"" ְיָלה ָיְצאּו?  - "הֹוִציֲאָך ה' ֱאלֶֹהיָך ִמּמִ ּלַ   ְוִכי ּבַ

ֱאַמר: ּנֶ ּיֹום, ׁשֶ א ּבַ ַסח  ַוֲהלֹא לֹא ָיְצאּו ֶאּלָ ֳחַרת ַהּפֶ ָיד ָרָמה""ִמּמָ ָרֵאל ּבְ   ! ָיְצאּו ְבֵני ִיׂשְ
א ִהְתִחיָלה ָלֶהם ֶאּלָ ד ׁשֶ ֶעֶרב, ְמַלּמֵ ה ִמּבָ אּוּלָ   .  "ּגְ

   

                                                

 
ְצַרִים ַלְיָלה 76  כי בחודש האביב הֹוִציֲאָך ה' ֱאלֶֹהיָך ִמּמִ

ָיד ָרָמה  77 ָרֵאל ּבְ ַסח ָיְצאּו ְבֵני ִיׂשְ ֳחַרת ַהּפֶ  לעיני כל מצריםבחמשה עשר לחודש הראשון ִמּמָ

  רש"י
. הייו כר''ע עד מתי אתה אוכל

אבל לתא קמא עד חצות לילה הוי 
זמן אכילה ותו לא דאי לא מאי 

   ביייהו:
. רבי עקיבא גופיה הכל מודים

מודה שהלילה מחצות ואילך היתה 
חפזון למצרים לשלחם מן  שעת

   הארץ:
. תו להם רשות מערב גאלו

   לצאת:
. מכת הבכורים שעל חפזון דמצרים

   ידם חפזו למהר לשלחם:
. לא שמעו להם חפזון דישראל
  לצאת עד בקר:
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ָאְזֵני ָהָעם ר ָנא ּבְ ּבֵ   .(שמות יא, ב) 78""ּדַ

  
ֵבי  יָאְמִרי ּדְ אי ַרּבִ   : ַיּנַ

ה,  "ָנא"ֵאין  ׁשָ ּקָ א ְלׁשֹון ּבַ   ֶאּלָ
רּוְך הּוא ְלמֹ  דֹוׁש ּבָ ָרֵאל: ָאַמר ֵליּה ַהּקָ ָך ֵלְך ֶוֱאמֹור ָלֶהם ְלִיׂשְ ה ִמּמְ ׁשָ ַבּקָ   ֶשה: ּבְ

ֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב,  ְצַרִים כְּ ֲאלּו ִמּמִ ם ׁשַ ה ִמכֶּ ׁשָ ַבּקָ   ּבְ
ּלא יֹ   ט,ב יק^ אַמרׁשֶ ֶהם,  ָתם""ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אֹ  :אֹותֹו ַצּדִ ים ּבָ דֹול"ִקּיֵ ְרֻכׁש ּגָ ֶהם "ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ּבִ ים ּבָ    !לֹא ִקּיֵ

ַעְצֵמנּו!  :ָאְמרּו לוֹ  ֵצא ּבְ ּנֵ   ּוְלַואי ׁשֶ
ֵבית ָהֲאסּוִרים ָהָיה ָחבּוׁש ּבְ ל ְלָאָדם ׁשֶ    ,ָמׁשָ

ה,  :ְוָהיּו אֹוְמִרים לוֹ  ית ָהֲאסּוִרין, ְונֹוְתִנין ְלָך ָממֹון ַהְרּבֵ ֵני ָאָדם מֹוִציִאין אֹוְתָך ְלָמָחר ִמּבֵ   ּבְ
לּום. ְואֹוֵמר ָלֶהם ׁש כְּ ם, הֹוִציאּוִני ַהּיֹום, ְוֵאיִני ְמַבּקֵ ה ִמכֶּ ׁשָ ַבּקָ   : ּבְ

   
  
ִאלּום" ׁשְ    .(שמות יב, לו) 79"ַוּיַ
  

יָאַמר    : ַאִמי ַרּבִ
ְרָחם.  ַעל כָּ ִאילּום ּבְ ִהׁשְ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

  
ָאְמִרי א ּדְ     :ִאיכָּ

ְרָחם  ַעל כָּ    .ִמְצִריםּדְ ּבְ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ
ְרָחם  ַעל כָּ ָרֵאל. ּדְ ּבְ   ִיׂשְ

  
ָאַמר ְרָחם " :ַמאן ּדְ ַעל כָּ ְכִתיב –" ִמְצִריםּדְ ּבְ ָלל" :ּדִ ק ׁשָ ַחּלֵ ִית ּתְ   , (תהלים סח, יג) "ּוְנַות ּבַ
ָאַמר ְרָחם " :ַמאן ּדְ ַעל כָּ ָרֵאלּדְ ּבְ ֹוי.  - "ִיׂשְ ּום ַמׂשּ   ִמׁשּ

  
  

לּו ֶאת ִמְצָרִים"    ."ַוְיַנּצְ
  

יָאַמר     :ַאִמי ַרּבִ
ד  אּוָה כִּ ְמַלּמֵ ֲעׂשָ ָגןׁשֶ ּה ּדָ ֵאין ּבָ    .ְמצּוָדה ׁשֶ

  
  :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

ִגים.   ּה ּדָ ֵאין ּבָ ְמצּוָלה ׁשֶ אּוָה כִּ   ֲעׂשָ
   

  
ר ֶאְהֶיה"   . (שמות ג, יד) 80"ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ
  

רּוְך הּוא ְלמֹ ָאַמר לֹו ַה  דֹוׁש ּבָ הּקָ    :ׁשֶ
ְעּבּוד ַמְלֻכּיֹותֵלְך ֱאמֹור ָלֶהם  ׁשִ ֶכם ּבְ ְעּבּוד ֶזה, ַוֲאִני ֶאְהֶיה ִעּמָ ׁשִ ֶכם ּבְ ָרֵאל: ֲאִני ָהִייִתי ִעּמָ    .ְלִיׂשְ

ָעָתּה,  ׁשְ ָרה ּבִ ּה ַלּצָ ּיָ ל עֹוָלם, ּדַ   ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ
רּוְך הּוא: ֵלְך ֱאמֹור ָלֶהם  דֹוׁש ּבָ ָלַחִני ָאַמר לֹו ַהּקָ   . ֲאֵליֶכם""ֶאְהֶיה ׁשְ

  
  

  . (מלכים א יח, לז) 81"ֲעֵנִני ה' ֲעֵנִני"
  

יָאַמר  הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ

                                                

 
ָאְזֵני ָהָעם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב 78 ר ָנא ּבְ ּבֵ  ּדַ

ִאלּום וינצלו את מצרים 79 ׁשְ  ַוּיַ

ר ֶאְהֶיה, ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם 80  ויאמר אלהים אל משה ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ

 אתה ה' האלהים ואתה הסיבות את לבם אחורניתֲעֵנִני ה' ֲעֵנִני וידעו העם הזה כי  81

  רש"י
   . אברהם:אותו צדיק

. דרך ציידי כמצודה שאין בה דגן
עופות לזרוק דגן תחת מצודות כדי 
שיבאו עופות ולכדין וכשאין בה 

ריקו  דגן אין עוף פוה אליה כך
המצרים מכל ממום. ויצלו 

   כתרגומו ורוקיו:
. כמו כמצולה שאין בה דגים

מצולות ים כלומר בתוך התהום 
אין מצויין דגים אלא על שפת הים 

   היכא דאיכא מזון:
. דיה לצרה דיה לצרה בשעתה

שיתאוו בה בשעה שתבא עליהם 
למה תדאיבם עכשיו בבשורה 

   קשה:
מזמה . מלבא בלבם שתסיח דעתם

של רשע להכחישי ולומר על ידי 
  כשפים הבאתי האש הזאת:
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הּו  ה ָאַמר ֵאִלּיָ י ְפָעִמים?  "ֲעֵנִני"ָלּמָ ּתֵ   ׁשְ
רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ הּו ִלְפֵני ַהּקָ ָאַמר ֵאִלּיָ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

ל עֹוָלם,  ַח,  "ֲעֵנִני"ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְזּבֵ ר ַעל ַהּמִ ל ֲאׁשֶ ַמִים ְוֹתאַכל כָּ ָ ֵרד ֵאׁש ִמן ַהׁשּ ּתֵ   ׁשֶ
ּלא יֹ "ֲעֵנִני"וַ  ֵדי ׁשֶ ם כְּ ְעּתָ יַח ּדַ ּסִ ּתַ ִפים ֵהם. ׁשֶ ה ְכׁשָ   אְמרּו ַמֲעׂשֵ

ֱאַמר  ּנֶ ה ֲהִסּבֹ ׁשֶ ית""ְוַאּתָ ם ֲאחֹוַרּנִ    .ָת ֶאת ִלּבָ
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ָנה   ִמׁשְ

ֲחִרית?  ׁשַ ַמע ּבְ   ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ׁשְ
ֵכֶלת ְלָלָבן.  ין תְּ יר ּבֵ ּכִ ּיַ ֶ   ִמׁשּ

י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
י ֵכֶלת ְלַכְרתִּ ין תְּ    .ּבֵ

  
ה,    ְוגֹוְמָרּה, ַעד ָהֵנץ ַהַחּמָ

י ַע  ַרּבִ    :אֹוֵמרְיהֹוׁשֻ
עֹות,  לׁש ׁשָ   ַעד ׁשָ

עֹות.  לׁש ׁשָ ׁשָ ֶרְך ְמָלִכים ַלֲעמֹוד ּבְ ן ּדֶ ּכֵ   ׁשֶ
ּתֹוָרה,  ָאָדם ַהּקֹוֵרא ּבַ אן ְוֵאיָלְך, לֹא ִהְפִסיד, ּכְ   ַהּקֹוֵרא ִמּכָ

   
ָמָרא    ּגְ

ין  ֵכֶלת ְלָלָבן"ַמאי ּבֵ   ? "תְּ
ָרא ִלְגָבָבא  ַעְמָרא ִחיּוָ ָבָבא ּדְ ין ּגְ אִאיֵליָמא ּבֵ ְתֶכְלּתָ ַעְמָרא ּדִ ֵליְלָיא ַנִמי ֵמיַדע ָיְדִעי - ּדְ    !ָהא ּבְ

  
ּה.  ּבָ ּה ְלָלָבן ׁשֶ ּבָ ֵכֶלת ׁשֶ ין ּתְ א ּבֵ   ֶאּלָ

  
ְנָיא:    ּתַ

י"    :אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ
ין ְזֵאב ְלֶכֶלב. ִמ  יר ּבֵ ּכִ ּיַ   ׁשֶ

י    :אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ
ין ֲחמֹור ְלָערֹוד    .ּבֵ

  אֹוְמִרים: ֲאֵחִרים וַ 
יֶרּנוּ  ע ַאּמֹות ְוַיּכִ ְרֶאה ֶאת ֲחֵברֹו ָרחֹוק ַאְרּבַ ּיִ ֶ   . "ִמׁשּ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ֲאֵחִרים.    ֲהָלָכה כַּ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ין  ִפיּלִ ֲאֵחִרים,  -לּתְ   כַּ

ַמע  ָוִתיִקין,  -ִלְקִריַאת ׁשְ   כְּ
ָאַמר  יּדְ ה.  :יֹוָחָנן ַרּבִ   ָוִתיִקין ָהיּו ּגֹוְמִרין אֹוָתּה, ִעם ָהֵנץ ַהַחּמָ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ

ה, "   ָוִתיִקין ָהיּו ּגֹוְמִרין אֹוָתּה ִעם ָהֵנץ ַהַחּמָ
ה,  ה ִלְתִפּלָ אּוּלָ ְסמֹוך ּגְ ּיִ ֵדי ׁשֶ   ּכְ

ּיֹום ל ּבַ ּלֵ   . "ְוִנְמָצא ִמְתּפַ
  

יָאַמר    : ֵזיָרא ַרּבִ
   ?ַמאי ְקָרָאּה 

ֶמׁש ְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדֹור ּדֹוִרים"    .(תהלים עב, ה) "ִייָראּוָך ִעם ׁשָ
  
 

  רש"י
  מתי' 
. ירוק הוא וקרוב לצבע כרתי תכלת

פוריל''ש: {שקורין פור''ייש 
   } :ירק מאכל -כרשים 

  
  גמ' 

. גיזת בין תכלת שבה ללבן שבה
צמר שצבעה תכלת ויש בה 
   מקומות שלא עלה שם הצבע יפה:

   . חמור הבר:ערוד
. להיח תפילין שמצות לתפילין

החתן קודם קרית שמע בפ' שי (ד' 
   יד:):

ם עוים ומחבבין . אשיותיקין
   מצוה:

. דהץ החמה לדברי מתפלל ביום
הכל יום הוא: מאי קראה דמצוה 

   להתפלל עם הץ החמה:
. מתי דכתיב ייראוך עם שמש וגו'

מתיראין ממך כשמוראך מקבלים 
עליהם דהייו מלכות שמים 

   שמקבלין עליהם בק''ש:
. כלומר כשהשמש יוצא עם שמש

   הייו עם הץ החמה:
. אף תפלת המחה רחולפי י

   מצותה עם דמדומי חמה:
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יֵהִעיד  ן ֶאְלָיִקים ַרּבִ ּום ְקִהלָּ  יֹוֵסי ּבֶ א ִמׁשּ יׁשָ ַלִיםִב ּדְ א ַקּדִ    :ירּוׁשָ

ה  ה ִלְתִפּלָ אּוּלָ ל ַהּסֹוֵמְך ּגְ ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו.  -כָּ   ֵאינֹו ִנּזֹוק כָּ
  

יָאַמר    : ֵזיָרא ַרּבִ
  ִאיִני?! 

ִקי ּזַ    .ְוָהא ֲאָנא ְסַמִכי ְוִאיּתַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ְקּתְ  ּזַ ַמאי ִאיּתַ א ?ּבְ ית ָאָסא ְלֵבי ַמְלכָּ ַאְמִטּיַ    ?ּדְ

א י ַמְלכָּ ִעי ָלְך ְלֵמיַהב ַאְגָרא ְלֶמֱחֵזי ַאּפֵ   .ָהָתם ַנִמי ִמּבָ
ָאַמר  יּדְ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ָרֵאל ל ָאָדם ָלרּוץ ִלְקַראת ַמְלֵכי ִיׂשְ ּדֵ ּתַ    ,ְלעֹוָלם ִיׁשְ
א ֲאִפיּלּו ִלְקַראת ַמְלֵכי אּוּמֹות ָהעֹוָלם,  ְלַבד, ֶאּלָ ָרֵאל ּבִ   ְולֹא ִלְקַראת ַמְלֵכי ִיׂשְ

ה ִאם ִיְזכֶּ ָר  ,ׁשֶ ין ַמְלֵכי ִיׂשְ    .ֵאל ְלַמְלֵכי אּוּמֹות ָהעֹוָלםַיְבִחין ּבֵ
  
  

יָאַמר ֵליּה  אלְ  ֶאְלָעא ַרּבִ    :עּוּלָ
י ָעְייַלּתְ ְלָהָתם ֵאיל ּבִ  ,כִּ ָלָמא ּדְ ׁשְ רּוָנאׁשְ ל ַהֲחבּוָרה,  ַרב ּבְ ַמֲעַמד כָּ   ָאִחי ּבְ

ִמְצֹות.  ֵמַח ּבְ דֹול הּוא ְוׂשָ ָאָדם ּגָ   ּדְ
ה ,ִזיְמָנא ֲחָדא ה ִלְתִפּלָ אּוּלָ יּה יֹוָמא ,ָסַמְך ּגְ יּה ּכּוּלֵ ֵסיק חּוָכא ִמּפּוּמֵ    .ְולֹא ּפָ

   
   ?ֵהיִכי ָמֵצי ָסֵמיךְ 

יְוָהא ָאַמר    : ןיֹוָחנָ  ַרּבִ
ה הּוא אֹוֵמר:  ִחּלָ ּתְ ח"ּבַ ְפּתָ ָפַתי ּתִ   , (תהלים נא, יז) 82"ה' ׂשְ
   .יט, טו) תהלים(וגו'  83""ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפיּוְלַבּסֹוף, הּוא אֹוֵמר: 

  
יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ל ַעְרִבית ה ׁשֶ ְתִפּלָ ֵהא ּבִ    .ּתְ
  

יְוָהא ָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
אֵאיֶזהּו  ן ָהעֹוָלם ַהּבָ    ?ּבֶ

ל ַע  ה ׁשֶ אּוּלָ ל ַעְרִביתֶזה ַהּסֹוֵמְך ּגְ ה ׁשֶ    !ְרִבית ִלְתִפּלָ
  

א יָאַמר  ,ֶאּלָ   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ְנָחה ת ַהּמִ ְתִפּלַ ֵהא ּבִ    .ּתְ

  
י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ

יָמא ַא     ,הוּ לְּ וּ כּ ֲאִפיּלּו ּתֵ
הוְ  ְתִפּלָ ַנן ּבִ ְקַבעּוּה ַרּבָ יָון ּדִ    ,כֵּ

ְמָיא א ּדָ ה ֲאִריְכּתָ ְתִפּלָ    .כִּ
  

יָמא ָהִכי ִאי לֹא ּתֵ    ,ּדְ
   ?ַעְרִבית ֵהיִכי ָמֵצי ָסֵמיךְ 

יֵבנּו"וְ  כִּ ֵעי ְלֵמיַמר "ַהׁשְ    !ָהא ּבָ
יֵבנּו" כִּ ַנן "ַהׁשְ ינּו ַרּבָ ַתּקִ יָון ּדְ א כֵּ    ,ֶאּלָ

ְמָיא א ּדָ ה ֲאִריְכּתָ ְגאּוּלָ    ,כִּ
ְקַבע יָון ּדְ ה ּוהַּ ָהִכי ַנִמי כֵּ ְתִפּלָ ַנן ּבִ ְמָיא. ,ַרּבָ א ּדָ ה ֲאִריְכּתָ ְתִפּלָ   כִּ

   
  

                                                

 
ח ופי יגיד תהלתך 82 ְפתָּ ָפַתי תִּ  ה' ׂשְ

 ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי 83

  רש"י
. לעוה''ב לראות גדולתן שאם יזכה

   של ישראל:
. כמה הרבה גדולתן יותר על יבחין

  האומות עכשיו:
. הא דרבי יוחן בתפלת תהא

ערבית דלא חיישין לסמוך גאולה 
לתפלה דגאולה ביממא הואי: 
דא''ר יהודה בריה דר' שמעון 

  גרסי': 
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ִדי, ַהאי ַמע ְלַבּסֹוף, וּ  "ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי" :ִמכְּ ָבֵעיָנא ְלֵמיַמרַמׁשְ ָרא ּדְ ַמע ֵמִעיּקָ    ,ַמׁשְ
ַנן ְלַאַח  ַמאי ַטְעָמא ְקנּוהּו ַרּבָ ָרכֹותּתִ ֵרה ּבְ מֹוֶנה ֶעׂשְ ָרא ,ר ׁשְ    !ֵליְמרּו ֵמִעיּקָ

  
יָאַמר  ֵריּה  ַרּבִ יּדְ ְיהּוָדה ּבְ ִזי ַרּבִ ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

ּיֹות,  ָרׁשִ ֵרה ּפָ מֹוֶנה ֶעׂשְ א ְלַאַחר ׁשְ ִוד ֶאּלָ   הֹוִאיל ְולֹא ֲאָמרֹו ּדָ
ָרכֹות.  ֵרה ּבְ מֹוֶנה ֶעׂשְ ַנן ְלַאַחר ׁשְ ינּו ַרּבָ ּקִ   ְלִפיָכְך ּתַ

  
ֵרה ָהְוָיין ע ֶעׂשְ ׁשַ ֵרה?!  ּתֵ מֹוֶנה ֶעׂשְ    !ָהֵני  ׁשְ

  
ֵרי ָהִאיׁש" ה ִהיא "ָלָמה ָרְגׁשּו גֹוִים"וְ  "ַאׁשְ ָרׁשָ    .ֲחָדא ּפָ

  
ָאַמר  יּדְ ֵריּה ּדְ  ַרּבִ יְיהּוָדה ּבְ ִזי ַרּבִ ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

ִוד, ְולֹא ָאַמר  ּיֹות ָאַמר ּדָ ָרׁשִ לׁש ּפָ ִעים,  "ַהְללּוָיּה"ֵמָאה ְוׁשָ ל ְרׁשָ ן ׁשֶ ְלּתָ ַמּפַ ָרָאה ּבְ   ַעד ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ י ֶאת ה' ַהְללּוָיּה"ׁשֶ ְרִכי ַנְפׁשִ ִעים עֹוד ֵאיָנם, ּבָ ִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרׁשָ ּמּו ַחּטָ   . (תהלים קד, לה) "ִיּתַ

  
לׁש  ע ָהְוָיין!  ?!ָהֵני ֵמָאה ְוׁשָ   ֵמָאה ְוַאְרּבַ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ֵרי ָהִאיׁש"ֶאּלָ ה ָרְגׁשּו גֹוִים"וְ  "ַאׁשְ ה ִהיא.  "ָלּמָ ָרׁשָ   ֲחָדא ּפָ

  
יָאַמר ּדְ  ר ַנֲחָמִני  ַרּבִ מּוֵאל ּבַ יָאַמר ׁשְ   :  יֹוָחָנן ַרּבִ

ּה ּבְ    י, א ַתח ּבָ ִוד ּפָ ָהְיָתה ֲחִביָבה ַעל ּדָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ל ּפָ ֵרי"כָּ ּה ּבְ  "ַאׁשְ ים ּבָ ֵרי"ְוִסּיֵ    ,"ַאׁשְ
ַתח ּבְ  ֵרי"ּפָ ְכִתיב "ַאׁשְ ֵרי ָהִאיׁש " :ּדִ   ,(תהילים א, א)"ַאׁשְ

ים ּבְ  ֵרי"ְוִסּיֵ ְכִתיב "ַאׁשְ ל חֹוֵסי בוֹ " :ּדִ ֵרי ּכָ    .(תהילים ב, יב)"ַאׁשְ
  
  

ָבבּוֵתיּה ּדְ  ׁשְ ֲהוּו ּבִ ְריֹוֵני ּדַ י ֵמִאירַהְנהּו ּבִ    .ַוֲהוּו ָקא ְמַצֲערּו ֵליּה טּוָבא ,ַרּבִ
ֵעי  י ֵמִאירֲהָוה ָקא ּבָ ֵלימּותוּ  ַרּבִ י ֵהיִכי ּדְ ַוְיהּו כִּ    ,ַרֲחֵמי ִעּלָ

ִביְתהוּ  הָאְמָרה ֵלי רּוְרָיא ּדְ ךְ  :ּבְ ְעּתָ    ?ַמאי ּדַ
ְכִתיב ּום ּדִ ִאים" :ִמׁשּ ּמּו ַחּטָ   ?! (תהילים קד, לה) "ִיּתַ

ִתיב  ִאים" 'חֹוְטִאים'ִמי כְּ ִתיב "ַחּטָ    !כְּ
ְקָרא ִפיל ְלֵסיֵפיּה ּדִ ִעים עֹוד ֵאיָנם" ,ְועֹוד ׁשְ ִעים עֹוד ֵאיָנם "ּוְרׁשָ ִאים ּוְרׁשָ ּמּו ַחּטָ ִיּתַ יָון ּדְ    .כֵּ

ְתׁשּוָבה  רּו ּבִ ֶלְהּדְ ַוְיהּו ּדְ ֵעי ַרֲחֵמי ִעּלָ א ּבְ ִעים עֹוד ֵאיָנם"ֶאּלָ    ."ּוְרׁשָ
ָעא ַרֲחֵמי ִעלָּ  ְתׁשּוָבהּבְ    .ַוְיהּו ְוָהְדרּו ּבִ

  
  

   ,רּוְרָיאִלְב  אינָ ִמ ָאַמר ָלּה ַההּוא 
ִתיב י ֲעָקָרה לֹא ָיָלָדה" :כְּ   ,(ישעיה נד, א) "ָרּנִ

לֹא ָיָלָדה  ּום ּדְ    ?"ָרִני"ִמׁשּ
ְטָיא :ָאְמָרה ֵליּה  ְקָרא !ׁשַ ִפיל ְלֵסיֵפיּה ּדִ ְכִתיב ,ׁשְ ֵני ְבעּוָלה ָאַמר ה'" :ּדִ ֵני ׁשֹוֵמָמה ִמּבְ ים ּבְ י ַרּבִ    !"ּכִ
א ַמאי     ?"ֲעָקָרה לֹא ָיָלָדה"ֶאּלָ

ּלֹא ָיְלָדה ּבָ  ה ֲעָקָרה ׁשֶ ָ ּדֹוָמה ְלִאׁשּ ָרֵאל ׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ י כְּ ָוַתְייכוּ ָרּנִ    .ִנים ְלֵגיִהּנֹם כְּ
  

י ֲאָבהוּ לְ  ִמיָנאַההּוא  ָאַמר ֵליּה     :ַרּבִ
ִתיב נוֹ " :כְּ לֹום ּבְ ֵני ַאְבׁשָ ָבְרחֹו ִמּפְ   ,(תהילים ג, א) "ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבְ

ָעָרה" :ּוְכִתיב ּמְ אּול ּבַ ֵני ׁשָ ָבְרחֹו ִמּפְ ם ּבְ   ,(תהילים נז, א) "ְלָדִוד ִמְכּתָ

א ֵריׁשָ ה ֲהָוה ּבְ    ?ֵהי ַמֲעׂשֶ
א ֵריׁשָ אּול ֲהָוה ּבְ ה ׁשָ ִדי ַמֲעׂשֵ א ,ִמכְּ ֵריׁשָ    !ִלְכּתֹוב ּבְ

ָיא ְלכוּ  :ָאַמר ֵליּה  יתּון ְסמּוִכין ַקׁשְ ְרׁשִ לֹא ּדַ ָיא ָלן ,ַאּתּון ּדְ יָנן ְסמּוִכים לֹא ַקׁשְ ָדְרׁשִ    ,ֲאַנן ּדְ
ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ    :ַרּבִ

ִין    ?ְסמּוִכין ִמן ַהּתֹוָרה ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ר" :ׁשֶ ֱאֶמת ְוָיׁשָ   .(תהילים קיא, ח) "ְסמּוִכים ָלַעד ְלעֹוָלם ֲעׂשּוִים ּבֶ

ת ּגֹוג וּ  לֹום ְלָפָרׁשַ ת ַאְבׁשָ ָרׁשַ ה ִנְסְמָכה ּפָ    ?ָמגֹוגָלּמָ
ִאם יֹאַמר ְלָך ָאָדם ַרּבוֹ  :ׁשֶ ּמֹוֵרד ּבְ לּום ֵיׁש ֶעֶבד ׁשֶ    ?כְּ

  רש"י
. אלמא פתח באשרי וסיים באשרי

חדא היא דאשרי כל חוסי בו 
   סיומא דלמה רגשו גוים הוא:

   . פריצים:בריוי
. קרי ביה חטאים חטאים כתיב

   שיכלה יצר הרע:
. השפיל עצמך לסוף המקרא שפיל

דבר שהוא בסוף קרוי שפילו של כל 
   דבר:

. בדברי תורה סמוכים לעד לעולם
כתיב [אחרי] אמים כל פקודיו 
סמוכים סמיכת כל פקודיו עשוים 
 באמת וישר ולצורך ולא דבר רק:

. ויבא כלום יש עבד שמורד ברבו
   להכחיש את דברי הביא:

. והא חזין אמור לו כלום יש בן כו'
   הכא דהוה:
  . סופיה להיותוההכא מי ה
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ָאִביו ּמֹוֵרד ּבְ ן ׁשֶ לּום ֵיׁש ּבֵ ה ֱאמֹור לֹו כְּ    ?ַאף ַאּתָ
א ֲהָוה י ֲהָוה ,ֶאּלָ    .ָהָכא ַנּמִ
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י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ן יֹוָחיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

ְכִתיב ְתָחה ְבָחְכָמה ְותֹוַרת " :ַמאי ּדִ יָה ּפָ   ,)כו, משלי לא( "ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנּה ּפִ
לֹמֹה ִמְקָרא ֶזה ֶנֶגד ִמי ָאַמר ׁשְ    ?כְּ

ִוד ָאִביו ֶנֶגד ּדָ א כְּ יָרה ,לֹא ֲאָמרֹו ֶאּלָ ה עֹוָלִמים ְוָאַמר ׁשִ ָ ֲחִמׁשּ ר ּבַ ּדָ    .ׁשֶ
יָרה ְמֵעי ִאּמֹו ְוָאַמר ׁשִ ר ּבִ    ,ּדָ

ֱאַמר ּנֶ י ֶאת ה' ְוָכל " :ׁשֶ ְרִכי ַנְפׁשִ ם ָקְדׁשוֹ ּבָ   .)א, תהילים קג( "ְקָרַבי ֶאת ׁשֵ

יָרה לֹות ְוָאַמר ׁשִ כֹוָכִבים ּוַמּזָ ל ּבְ כֵּ    ,ָיָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם ְוִנְסּתַ
ֱאַמר ּנֶ ל ְצָבָאיו" :ׁשֶ ְרכּו ה' ּכָ ָברֹו ּבָ קֹול ּדְ מֹוַע ּבְ י ְדָברֹו ִלׁשְ ּבֹוֵרי כַֹח עֹוׂשֵ ְרכּו ה' ַמְלָאָכיו ּגִ    .ְוגֹו' )כ, קגתהילים ( "ּבָ

יָרה יָה ְוָאַמר ׁשִ ַדּדֶ ל ּבְ כֵּ ֵדי ִאּמֹו ְוִנְסּתַ ְ    ,ָיַנק ִמׁשּ
ֱאַמר ּנֶ מּוָליו" :ׁשֶ ל ּגְ ִחי ּכָ ּכְ ׁשְ י ֶאת ה' ְוַאל ּתִ ְרִכי ַנְפׁשִ   .תהילים קג, ב)( "ּבָ

  
מּוָליו"ַמאי  ל ּגְ    ?"ּכָ

  
י ֲאָבהוּ ָאַמר     :ַרּבִ

ים  ּדִ ה ָלּה ּדַ ָעׂשָ יָנהׁשֶ ְמקֹום ּבִ    .ּבִ
  

   ?ַטֲעָמא ַמאי
  

   :ְיהּוָדהב ַר  ָאַמר
ְמקֹום ֶעְרָוה ל ּבִ כֵּ ּלֹא ִיְסּתַ ֵדי ׁשֶ    .כְּ

  
   :ָאַמר ַרב ַמְתָנא

ּנֹוֶפת קֹום ַהּטִ ּלֹא ִייַנק ִמּמְ ֵדי ׁשֶ    .כְּ
  

יָרה ִעים ְוָאַמר ׁשִ ל ְרׁשָ ן ׁשֶ ְלּתָ ַמּפַ    ,ָרָאה ּבְ
ֱאַמר ּנֶ ּמּו " :ׁשֶ י ֶאת ה' ַהְללּוָיּה ִיּתַ ְרִכי ַנְפׁשִ ִעים עֹוד ֵאיָנם ּבָ ִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרׁשָ   .)לה, תהילים קד( "ַחּטָ

ֱאַמר ּנֶ יָרה ׁשֶ יָתה ְוָאַמר ׁשִ יֹום ַהּמִ ל ּבְ כֵּ    ,ִנְסּתַ
ּתָ " אֹד הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ ַדְלּתָ ּמְ י ֶאת ה' ה' ֱאלַֹהי ּגָ ְרִכי ַנְפׁשִ   .)א, תהילים קד( "ּבָ
  

ַעל  ַמע ּדְ יָתה"ַמאי ַמׁשְ    ?ֶנֱאַמר "יֹום ַהּמִ
  

יָלאָאַמר  ר ַרב ׁשִ ה ּבַ    :ַרּבָ
ִעְנָייָנא יָפא ּדְ    ,ִמּסֵ

ְכִתיב ֵהלּון ּתֹוֵסף רּוָחם ִיְגָועּון" :ּדִ ֶניָך ִיּבָ יר ּפָ ְסּתִ   .)כט, תהילים קד(ְוגֹו'  "ּתַ
  

  
ר עּוְקָבא יִמי ּבַ יּה ּדְ  עּוְקָבאַמר ְוָאְמֵרי ָלּה  ַרב ׁשִ ִכיַח ַקּמֵ יֲהָוה ׁשְ זִּ ן ּפַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    ,ַרּבִ

יּה ּדְ  א ַקּמֵ ְדּתָ ר ַאּגַ ן ֵלִויַוֲהָוה ְמַסּדֵ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    ,ַרּבִ
ְכִתיב :ָאַמר ֵליּה  ם ָקְדׁשוֹ " :ַמאי ּדִ י ֶאת ה' ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ׁשֵ ְרִכי ַנְפׁשִ   ?)א, תהילים קג( "ּבָ

ר ָוָדם :ָאַמר ֵליּה  ׂשָ ת ּבָ רּוְך הּוא ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהּקָ ִמּדַ ּלֹא כְּ    ,ּבֹא ּוְרֵאה ׁשֶ
ר ָוָדם  ׂשָ ת ּבָ י ַהּכֹוֶתל -ִמּדַ ּבֵ ָמה ,ָצר צּוָרה ַעל ּגַ ּה רּוַח ּוְנׁשָ יל ּבָ    ,ְקָרַבִים ּוְבֵני ֵמַעִים ,ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַהּטִ

רּוְך הּואוְ  דֹוׁש ּבָ ן  ַהּקָ ָמה ְקָרַבִים ּוְבֵני ֵמַעִים -ֵאינֹו כֵּ ּה רּוַח ּוְנׁשָ יל ּבָ תֹוְך צּוָרה ּוַמּטִ    .ָצר צּוָרה ּבְ
ה ָאְמָרה ַחּנָ אלֵֹהינוּ " :ְוַהְיינּו ּדְ ָך ְוֵאין צּור ּכֵ ְלּתֶ י ֵאין ּבִ ה' ּכִ   . שמואל א ב, ב)( "ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ

אלֵֹהינוּ "ַמאי  אלֵֹהי - "ֵאין צּור ּכֵ יר כֵּ    .נוּ ֵאין ַצּיָ
  

ךָ "ַמאי  ְלּתֶ י ֵאין ּבִ    ?"ּכִ
  

ר ְמַנְסָיאָאַמר  י ְיהּוָדה ּבַ    :ַרּבִ
ְקֵרי  ךָ "ַאל ּתִ ְלּתֶ י ֵאין ּבִ א "ּכִ   ' ֵאין ְלַבּלֹוֶתךָ ' :ֶאּלָ

ר ָוָדם ׂשָ ת ּבָ רּוְך הּוא ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהּקָ ִמּדַ ּלֹא כְּ    ,ׁשֶ
ר ָוָדם  ׂשָ ת ּבָ ין -ִמּדַ ה ָיָדיו ְמַבּלִ    ,אֹותוֹ  ַמֲעׂשֵ

רּוְך הּואוְ  דֹוׁש ּבָ יו ַהּקָ ה ַמֲעׂשָ    .ְמַבּלֶ
  

   :ֲאָנא ָהֵכי ָקא ֲאִמיָנא ָלךְ  :ָאַמר ֵליּה 

  רש"י
. כגד כולם אמר ואמר שירה

שירה לכששרתה רוח הקודש 
   עליו:

על שם קרבי אמו . וכל קרבי
   שדר בתוכן:
. דעל יום המיתה מאי משמע

   אמר:
. הוא סבר דהכי בא וראה וכו'

   בעי מאי שא קרבים דקט:
. לעיל חשיב חמשה ברכי פשי

  להו:
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ה  ָ י"ָהֵני ֲחִמׁשּ ְרִכי ַנְפׁשִ ִוד "ּבָ ֶנֶגד ִמי ֲאָמָרן ּדָ    ?כְּ
  

ֶנֶגד  א כְּ רּוְך הּואלֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ָמה ַהּקָ    ,ּוְכֶנֶגד ְנׁשָ
רּוְך הּואָמה  דֹוׁש ּבָ ל ָהעֹוָלם  ַהּקָ ל ַהּגּוף -ָמֵלא כָּ ָמה ְמֵלָאה ֶאת כָּ    .ַאף ְנׁשָ

רּוְך הּוא רֹוֶאה ְוֵאינֹו ִנְרֶאה  דֹוׁש ּבָ ָמה רֹוָאה ְוֵאיָנּה ִנְרֵאית -ָמה ַהּקָ    .ַאף ְנׁשָ
  

רּוְך הּואָמה  דֹוׁש ּבָ ּלֹו  ַהּקָ ל ָהעֹוָלם כֻּ ָמ  -ָזן ֶאת כָּ ל ַהּגּוףַאף ְנׁשָ    .ה ָזָנה ֶאת כָּ
רּוְך הּואָמה  דֹוׁש ּבָ ָמה ְטהֹוָרה -ָטהֹור  ַהּקָ    .ַאף ְנׁשָ
רּוְך הּואָמה  דֹוׁש ּבָ ַחְדֵרי ֲחָדִרים  ַהּקָ ב ּבְ ַחְדֵרי ֲחָדִרים -יֹוׁשֵ ֶבת ּבְ ָמה יֹוׁשֶ    .ַאף ְנׁשָ

לוּ  ָבִרים ַהּלָ ה ּדְ ָ ׁש ּבֹו ֲחִמׁשּ ּיֵ ּבֵ  ,ָיבֹא ִמי ׁשֶ ׁש בּ ִויׁשַ ּיֵ לוּ ַח ְלִמי ׁשֶ ָבִרים ַהּלָ ה ּדְ ָ    .ֹו ֲחִמׁשּ
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        בבבב----י, אי, אי, אי, א .45
   :ַהְמנּוָנאָאַמר ַרב 

ְכִתיב ָבר" :ַמאי ּדִ ר ּדָ ׁשֶ ֶהָחָכם ּוִמי יֹוֵדַע ּפֵ   ?)א, קהלת ח( "ִמי ּכְ
  

יִקים ֵני ַצּדִ ין ׁשְ ָרה ּבֵ ׁשָ ּיֹוֵדַע ַלֲעׂשֹות ּפְ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ְעָיהוּ  ,ִמי כְּ הּו ִליׁשַ ין ִחְזִקּיָ    ,ּבֵ
הּו ָאַמר ִאי :ִחְזִקּיָ ּבָ ְעָיהּו ּגַ י ַאְחָאב ,ֵליֵתי ְיׁשַ ָאַזל ְלַגּבֵ הּו ּדְ ֵאִלּיָ ָחן ּבְ כְּ ָהֵכי ַאׁשְ    ,ּדְ

ֱאַמר ּנֶ הּו ְלֵהָראֹות ֶאל ַאְחָאב" :ׁשֶ ֶלְך ֵאִלּיָ   )ב, מלכים א יח( "ַוּיֵ

ְעָיהּו ָאַמר ִאי :ְיׁשַ ּבָ הּו ּגַ כְּ  ,ֵליֵתי ִחְזִקּיָ ָהֵכי ַאׁשְ עּדְ י ֱאִליׁשָ ָאַזל ְלַגּבֵ ן ַאְחָאב ּדְ יהֹוָרם ּבֶ    ,ָחן ּבִ
ה  רּוְך הּואֶמה ָעׂשָ דֹוׁש ּבָ    ?ַהּקָ

הוּ  ר ֶאת ַהחֹוֶלה ,ֵהִביא ִיּסּוִרים ַעל ִחְזִקּיָ ְעָיהּו ֵלְך ּוַבּקֵ    ,ְוָאַמר לֹו ִליׁשַ
ֱאַמר ּנֶ בֹא " :ׁשֶ הּו ָלמּות ַוּיָ ִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקּיָ ּיָ ִביאּבַ ְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהּנָ    ,ֵאָליו ְיׁשַ

ה ְולֹא ִתְחֶיה י ֵמת ַאּתָ   .); ישעיהו לח, אא, מלכים ב כ(ְוגֹו' " ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ה' ַצו ְלֵביֶתָך ּכִ
  

ה ְולֹא ִתְחֶיה"ַמאי  י ֵמת ַאּתָ    ?"ּכִ
  
ה" ה - "ֵמת ַאּתָ עֹוָלם ַהּזֶ    ,ּבָ
א - "ְולֹא ִתְחֶיה"    .ָלעֹוָלם ַהּבָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
   ?ַמאי ּכּוֵלי ַהאי

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ִפְרָיה ְוִרְבָיה לֹא ָעַסְקּתָ ּבְ ּום ּדְ    ?ִמׁשּ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
רּוַח ַהּקֶֹדׁש  ֲחַזאי ִלי ּבְ ּום ּדַ לֹא ְמַעּלוּ  ,ִמׁשּ ִנין ּדְ אי ּבְ ַנְפֵקי ִמיּנַ    .ּדְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

י  ְבׁשֵ ֲהֵדי כַּ ה ָלךְ ּבַ ַרֲחָמָנא ָלּמָ    ?ּדְ
ֵעי ָלְך ְלֶמֱעַבד ְקַדּתְ ִאיּבָ ִמּפַ    !ַמאי ּדְ

ִריְך הּוא ֶלֱעִביד א ּבְ יּה קּוְדׁשָ ִניָחא ַקּמֵ    !ּוַמה ּדְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ךְ  ַרּתָ א ַהב ִלי ּבְ ּתָ ִנין ּדִ  ,ַהׁשְ אי ּבְ יִדי ְוִדיָדְך ְוָנְפֵקי ִמּנַ ָגְרָמא ְזכּוָתא ּדִ ר ּדְ    .ְמַעּלוּ ֶאְפׁשָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ֵזיָרה ָבר ִנְגְזָרה ָעֶליָך ּגְ    .כְּ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ה ְנבּוָאְתָך ְוֵצא ּלֵ ן ָאמֹוץ כַּ    !ּבֶ

א  ית ֲאִבי ַאּבָ י ִמּבֵ ַלּנִ ְך ְמקּוּבְ ל ָאָדם ַאל ִיְמַנע ַעְצמֹו ִמן ָהַרֲחִמים -כָּ ארֹו ׁשֶ ַחת ַעל ַצּוָ ה מּוּנַ    .ֲאִפיּלּו ֶחֶרב ַחּדָ
  

י ַמר ַנּמִ    :ִאּתְ
י יֹוָחָנן י וְ  ַרּבִ ְרַוְייהוּ  84ֶאְלָעָזרַרּבִ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ

ל ָאָדם ארֹו ׁשֶ ַחת ַעל ַצּוָ ה מּוּנַ    ,ַאל ִיְמַנע ַעְצמֹו ִמן ָהַרֲחִמים ,ֲאִפיּלּו ֶחֶרב ַחּדָ
ֱאַמר ּנֶ   .)טו, איוב יג( "ֵהן ִיְקְטֵלִני לֹו ֲאַיֵחל" :ׁשֶ

  
יָאַמר    י, ב ַעל ַהֲחלֹומֹות אֹוֵמר לֹו ְלָאָדם ָחָנן ַרּבִ    ,ְלָמָחר הּוא ֵמת :ֲאִפיּלּו ּבַ

   ,ַאל ִיְמַנע ַעְצמֹו ִמן ָהַרֲחִמים
ֱאַמר ּנֶ רֹוב" :ׁשֶ י ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא ִכי ּבְ ה ּכִ   ,(קהלת ה, ו) "ֲחלֹומֹות ַוֲהָבִלים ּוְדָבִרים ַהְרּבֵ

ד  הּו "ִמּיָ ב ִחְזִקּיָ ּסֵ ל ֶאל ה'ַוּיַ ּלֵ ְתּפַ יר ַוּיִ ָניו ֶאל ַהּקִ   .(ישעיה לח, ב) "ּפָ

  

                                                

 
 ע"פ מסורת הש"ס 84

  רש"י
מאי דכתיב מי כהחכם ומי יודע 

. משום דאיירי בסופה פשר דבר
   בסמיכת גאולה לתפלה קט ליה:
. דאשכחן דאזל אליהו לגבי אחאב

דכתיב וילך אליהו להראות אל 
   אחאב:

. כשהלכו יהורם אזל לגבי אלישע
הוא ויהושפט (במלכים ב על מואב 

ג) דמתוך שלא היו הולכים זה אצל 
זה לא היה מוכיחו על שלא שא 

   אשה:
. סתרים דהקב''ה כבשי דרחמא

כמו רישא בכבשא (חולין ד' צג:) 
   בהטמת האפר:

   . שתמות:גזרה גזרה
. דוד מקובלי מבית אבי אבא

שראה את המלאך וחרבו שלופה 
ולא  בידו בסוף ספר שמואל (ב כד)

  מע עצמו מן הרחמים:
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   ?"ִקיר"ַמאי 
  

ן ָלִקיׁש ָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ירֹות ִלּבוֹ     ,ִמּקִ

ֱאַמר ּנֶ י"  :ׁשֶ   .(ירמיה ד, יט)ְוגֹו'  "ֵמַעי ֵמַעי אֹוִחיָלה ִקירֹות ִלּבִ
  
  

י ֵלִוי    :ָאַמר ַרּבִ
יר    .ַעל ִעְסֵקי ַהּקִ

ל עֹוָלם :ָאַמר ְלָפָניו ָנּה  :ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה ֶהֱחֵייָת ֶאת ּבְ א ִקיר ַאַחת ְקַטּנָ ָתה ֶאּלָ ּלֹא ָעׂשְ ִמית ׁשֶ ּוּנַ    ,ּוַמה ׁשּ
ה ה ְוַכּמָ ּמָ ֶכֶסף ּוְבָזָהב ַעל ַאַחת כַּ ה ֶאת ַהֵהיָכל ּכּוּלֹו ּבְ ִחּפָ א ׁשֶ    !ֲאִבי ַאּבָ

  
ֵלם וְ " ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ י ְלָפֶניָך ּבֶ ְכּתִ ר ִהְתַהּלַ יִתיְזָכר ָנא ֵאת ֲאׁשֶ ֵעיֶניָך ָעׂשִ   .(ירמיה ד, יט) "ַהּטֹוב ּבְ

יִתי"ַמאי  ֵעיֶניָך ָעׂשִ    ?"ְוַהּטֹוב ּבְ
   :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ַרבָאַמר 

ה ה ִלְתִפּלָ אּוּלָ ַמְך ּגְ ּסָ    .ׁשֶ
  

י ֵלִוי    :ָאַמר ַרּבִ
ַנז ֵסֶפר ְרפּואֹות ּגָ    .ׁשֶ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה " ָבִרים ָעׂשָ ה ּדְ ָ ׁשּ ֶלךְ ׁשִ הּו ַהּמֶ    ,ִחְזִקּיָ
   ,לֹא הֹודּו לוֹ  הׁשָ לֹ ׁשְ הֹודּו לֹו ְוַעל  הׁשָ לֹ ׁשְ ַעל 
   :הֹודּו לוֹ  הׁשָ לֹ ׁשְ ַעל 

ַנז ֵסֶפר ְרפּואֹות     ,ְוהֹודּו לוֹ  -ּגָ
ת  חֹׁשֶ ת ְנַחׁש ַהּנְ תֵּ    ,ְוהֹודּו לוֹ  -ּכִ

ל ֲחָבִלים  ה ׁשֶ יֵרר ַעְצמֹות ָאִביו ַעל ִמטָּ    .לוֹ ְוהֹודּו  -ּגֵ
   :לֹא הֹודּו לוֹ  הׁשָ לֹ ׁשְ ְוַעל 

יחֹון     .ְולֹא הֹודּו לוֹ  -ָסַתם ֵמי ּגִ
ּור  ָרם ְלֶמֶלְך ַאׁשּ ּגְ ְלתֹות ֵהיָכל ְוׁשִ ץ ּדַ    .ְולֹא הֹודּו לוֹ  -ִקּצֵ

ִניָסן  ר ִניָסן ּבְ    ."ְולֹא הֹודּו לוֹ  -ִעּבֵ
  

הוּ  ה ָלֶכם" :ּוִמי ֵלית ֵליּה ְלִחְזִקּיָ ים ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ    ?!ֶזה ִניָסן ְוֵאין ַאֵחר ִניָסן - "רֹאׁש ֳחָדׁשִ
  

מּוֵאל ִדׁשְ א ָטָעה ּבְ    ,ֶאּלָ
ָאַמר  מּוֵאלּדְ      :ׁשְ

ל ֲאָדר ים ׁשֶ לֹׁשִ יֹום ׁשְ ָנה ּבְ ָ ִרין ֶאת ַהׁשּ    .הֹוִאיל ְוָראּוי ְלקֹוְבעֹו ִניָסן ,ֵאין ְמַעּבְ
   .הֹוִאיל ְוָראּוי לֹא ָאְמִריַנןָסַבר 

  
ּום  י יֹוָחָנןַרּבִ ָאַמר  ן ִזְמָראִמׁשּ י יֹוֵסי ּבֶ    :ַרּבִ

ְזכּות ַעְצמֹו  ל ַהּתֹוֶלה ּבִ ְזכּות ֲאֵחִרים -כָּ    ,ּתֹוִלין לֹו ּבִ
ְזכּות ֲאֵחִרים  ְזכּות ַעְצמוֹ  -ְוָכל ַהּתֹוֶלה ּבִ    .ּתֹוִלין לֹו ּבִ
ְזכּות ֲאֵחִרים  ָלה ּבִ ה ּתָ ֱאַמר –מֹׁשֶ ּנֶ ָרֵאל ֲעָבֶדיךָ ְזכֹור " :ׁשֶ    – "ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיׂשְ

ְזכּות ַעְצמוֹ  לּו לֹו ּבִ    ,ּתָ
ֱאַמר ּנֶ ִמיָדם" :ׁשֶ ִחית ַוּיֹאֶמר ְלַהׁשְ יב ֲחָמתֹו ֵמַהׁשְ ֶרץ ְלָפָניו ְלָהׁשִ ּפֶ ה ְבִחירֹו ָעַמד ּבַ    .)תהילים קו, כג( "לּוֵלי מֹׁשֶ

ְזכּות ַעְצמוֹ  ָלה ּבִ הּו ּתָ ְכִתיב ,ִחְזִקּיָ י ְלָפֶניךָ " :ּדִ ְכּתִ ר ִהְתַהּלַ    – (ישעיהו לח, ג) "ְזָכר ָנא ֵאת ֲאׁשֶ
ְזכּות ֲאֵחִרים לּו לֹו ּבִ ֱאַמר ,ּתָ ּנֶ י" :ׁשֶ ִוד ַעְבּדִ יָעּה ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ּדָ    .)מלכים ב יט, לד("ְוַגּנֹוִתי ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ְלהֹוׁשִ

  
ַע ְוַהְיינּו ּדְ  י ְיהֹוׁשֻ ן ֵלִוי ַרּבִ    ,ּבֶ
ָאַמר  ן ֵלִויּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ְכִתיב לֹום ַמר ִלי ָמר" :ַמאי ּדִ ה ְלׁשָ   ?)ישעיה לח, יז( "ִהּנֵ

ר לֹו  יּגֵ ִ ׁשּ ָעה ׁשֶ ׁשָ רּוְך הּואֲאִפיּלּו ּבְ דֹוׁש ּבָ לֹום ַמר הּוא לוֹ  ַהּקָ    .ׁשָ
  

  רש"י
. אבי אבא שחפה את ההיכל

   שלמה:
. כדי שיבקשו רפואותשגז ספר 

   רחמים:
. לפי שהיה רשע גירר עצמות אביו

בזהו ולא הג בו כבוד בקבורתו 
   להוציאו כהוגן במטות זהב וכסף:

. מי שלוח בדברי סתם מי גיחון
הימים (ב לב) ולמה כדי שלא יבאו 
מלכי אשור וימצאו מים לשתות 
ולא זהו גיחון ההר הגדול דההוא 

קטן הוא  לאו בא''י הוא אלא מעין
סמוך לירושלים שאמר והורדתם 
אותו אל גיחון (מ''א א) ומתרגמין 

   ותחתון יתיה לשילוחא:
. קס''ד משתקדש עבר יסן ביסן

החדש לשם יסן מלך לעבר את 
השה ועשאו אדר כמו שאמר 
בדברי הימים ויועץ המלך 
(חזקיהו) לעשות הפסח בחדש 

  השי:
. ואע''פ ביום שלשים של אדר 

לא תקדש החדש שעדיין לא באו ש
   עדים:

. שאומר התולה בזכות עצמו
בתפלתו עשה לי בזכותי כגון 
חזקיהו שאמר זכר א את אשר 

  התהלכתי לפיך וגו':



68                                    ְּגָמָרא ְסדּוָרה 

        בבבב    י,י,י,י, .46
א ֲעלִ " ה ּנָ הַנֲעׂשֶ ית ִקיר ְקַטּנָ   .)מלכים ב ד, י( "ּיַ

  
מּוֵאלוּ  ַרב    :ׁשְ

רּוָעה ָהְיָתה ְוֵקירּוָה  :ַחד ָאַמר יה ּפְ    ,ֲעִלּיָ
ַנִים :ְוַחד ָאַמר קּוָה ִלׁשְ דֹוָלה ָהְיָתה ְוִחּלְ    .ַאְכַסְדָרה ּגְ

  
ָלָמא  ׁשְ ָאַמרּבִ ְכִתיב  :ְלַמאן ּדְ    ,"ִקיר"ַאְכַסְדָרה ַהְיינּו ּדִ

א  ָאַמרֶאּלָ יה ַמאי  :ְלַמאן ּדְ    ?"ִקיר"ֲעִלּיָ
  

ירּוָה  ּקֵ    .ׁשֶ
  

ָלָמא  ׁשְ ָאַמרּבִ יה :ְלַמאן ּדְ ְכִתיב ,ֲעִלּיָ ית" :ַהְיינּו ּדִ    ,"ֲעִלּיַ
א  ָאַמרֶאּלָ ית"ַמאי  ,ַאְכַסְדָרה :ְלַמאן ּדְ    ?"ֲעִלּיַ

  
ים.  ּתִ ּבָ ּבַ ה ׁשֶ   ְמעּוּלֶ

  
  
ה ְוׁשּוְלָחן" ם ִמּטָ ים לֹו ׁשָ א ּוְמנֹוָרה ְוָנׂשִ    ."ְוִכּסֵ
  

יָאַמר  ּיֵ יָמא  ַאּבַ י ִיְצָחקְוִאיּתֵ    :ַרּבִ
ע ֱאִליׁשָ    ,ָהרֹוֶצה ֵלָהנֹות ֵיָהֶנה כֶּ

ֵאינֹו רֹוֶצה ֵלָהנֹות  מּוֵאל ָהָרָמִתי -ְוׁשֶ ׁשְ    ,ַאל ֵיָהֶנה כִּ
ֱאַמר ּנֶ יתוֹ " :ׁשֶ ם ּבֵ י ׁשָ   .(שמואל א ז, יז) "ּוְתׁשּוָבתֹו ָהָרָמָתה ּכִ

י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ
יתֹו ִעּמֹו.  ם ּבֵ ָהַלְך ׁשָ ל ָמקֹום ׁשֶ כָּ   ׁשֶ

  
  
י ִאיׁש ֱאלִֹהים ָקדֹוׁש הּוא" י ּכִ ה ָנא ָיַדְעּתִ ּה ִהּנֵ   .(מלכים ב ד, ט) "ַוּתֹאֶמר ֶאל ִאיׁשָ

  
י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ַרּבִ

אֹוְרִחין  ֶרת ּבְ ה ַמכֶּ ָ ָהִאׁשּ אן ׁשֶ    .יֹוֵתר ִמן ָהִאיׁש ִמכָּ
  
   ?ְמָנא ָיְדָעה - "ָקדֹוׁש הּוא"
  

מּוֵאלוּ  ַרב    :ׁשְ
ּלֹא ָרֲאָתה ְזבּוב עֹוֵבר ַעל ׁשּוְלָחנוֹ  :ַחד ָאַמר    .ׁשֶ

תוֹ  :ְוַחד ָאַמר יָעה ַעל ִמּטָ ן ִהּצִ ּתָ ׁשְ ל ּפִ    .ְולֹא ָרֲאָתה ֶקִרי ָעָליו ,ָסִדין ׁשֶ
  
  ."ָקדֹוׁש הּוא"

י ָאַמר  י ֲחִניָנאַרּבִ ַרּבִ    :יֹוֵסי ּבְ
ְרתֹו ֵאינֹו ָקדֹוׁש     .הּוא ָקדֹוׁש ּוְמׁשָ

ֱאַמר ּנֶ יֲחִזי ְלָהְדָפּה " :ׁשֶ ׁש ּגֵ ּגַ   .(מלכים ב ד, כז) "ַוּיִ

  
י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ַרּבִ

הֹוד ָיְפָיּה.  ֲאָחָזּה ּבְ   ׁשֶ
  
  
ִמיד"    ."עֹוֵבר ָעֵלינּו ּתָ
  

י ָאַמר  י ֲחִניָנאַרּבִ ַרּבִ ּום  יֹוֵסי ּבְ ן ַיֲעקֹבִמׁשּ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :ַרּבִ
יתוֹ  תֹוְך ּבֵ ְלִמיד ָחָכם ּבְ ל ַהְמָאֵרַח ּתַ ָכָסיו ,כָּ הּו ִמּנְ ִמיִדין.  ,ּוְמַהּנֵ ִאיּלּו ַמְקִריב ּתְ תּוב כְּ   ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכָּ

  
  
  

  רש"י
. מגולה שיטלה תקרה פרועה
   שלה:

   . משל אחרים:להותהרוצה 
   . ואין איסור בדבר:יהה

. כמו שמציו באלישע כאלישע
   שהה:

   . משל אחרים:והרוצה שלא להות
. ואין בדבר לא משום אל יהה

   גסות רוח ולא משום שאה:
. כמו שמציו כשמואל הרמתי

   בשמואל הרמתי שלא רצה להות:
. לעיל מייה כתיב כי שם ביתו

ה וסבב בית אל והיה מדי שה בש
והמצפה ושפט את ישראל וסמיך 
ליה ותשובתו הרמתה כי שם ביתו 
וכי איי יודע ששם ביתו אלא 
אכולהו מקומות דקרא דלעיל 
מייה קאי שכל מקום שהיה הולך 
שם היה ושא כל כלי תשמישי בית 
עמו ואהל חייתו שלא להות מן 

   אחרים:
  . בדדיה:בהוד יפיה



69  ""ֵמֵאיָמַתי –מסכת ברכות פרק א' 

        בבבב    י,י,י,י, .47
י ֲחִניָנאְוָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ּום  ַרּבִ ן ַיֲעקֹבִמׁשּ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :ַרּבִ

לַא  ּלֵ ָמקֹום ָנמּוְך ְוִיְתּפַ א ּבְ ל ֶאּלָ ּלֵ בֹוהַּ ְוִיְתּפַ ָמקֹום ּגָ    ,ל ַיֲעמֹוד ָאָדם ּבְ
ֱאַמר ּנֶ ים ְקָראִתיָך ה'" :ׁשֶ ֲעַמּקִ   .(תהילים קל, א) "ִמּמַ

  

י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
א ְולֹא " סֵּ י ּכִ ּבֵ ילֹא ַיֲעמֹוד ָאָדם לֹא ַעל ּגַ ּבֵ ל ַעל ּגַ ּלֵ בֹוהַּ ְוִיְתּפַ ָמקֹום ּגָ ַרְפַרף ְולֹא ּבְ    ,ׁשְ

ֱאַמר ּנֶ קֹום ׁשֶ ְבהּות ִלְפֵני ַהּמָ ֵאין ּגַ ל ְלִפי ׁשֶ ּלֵ ָמקֹום ָנמּוְך ְוִיְתּפַ א ּבְ ים ְקָראִתיָך ה'" :ֶאּלָ ֲעַמּקִ    ,"ִמּמַ
ה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף" :ּוְכִתיב ִפּלָ   ."(תהילים קב, א) "ּתְ

  

י ְוָאַמר  י ֲחִניָנאַרּבִ ַרּבִ ּום  יֹוֵסי ּבְ ן ַיֲעקֹבִמׁשּ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :ַרּבִ
ין ֶאת ַרְגָליו ַכּוֵ ּיְ ל ָצִריְך ׁשֶ ּלֵ ְתּפַ    ,ַהּמִ

ֱאַמר ּנֶ ָרה" :ׁשֶ    .(יחזקאל א, ז) "ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ
  

י ֲחִניָנאְוָאַמר 85 ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ּום  ַרּבִ ן ִמׁשּ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :ַיֲעקֹבַרּבִ
ְכִתיב ם" :ַמאי ּדִ   ?(ויקרא יט, כו) "לֹא תֹאְכלּו ַעל ַהּדָ

ְמֶכם לּו ַעל ּדִ ּלְ ְתּפַ ּתִ    .לֹא ֹתאְכלּו קֹוֶדם ׁשֶ
  

י ִיְצָחקָאַמר 86 י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ּום  ַרּבִ ן ַיֲעקֹבִמׁשּ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :ַרּבִ
ל  ךְ ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה וְ כָּ ל ַאַחר כָּ ּלֵ    ,ִמְתּפַ

תּוב אֹוֵמר ךָ " :ָעָליו ַהכָּ ּוֶ ַלְכּתָ ַאֲחֵרי ּגַ ְקֵרי  - (מלכים א יד, ט) "ְואֹוִתי ִהׁשְ ךָ "ַאל ּתִ ּוֶ ֶאיךָ  "ּגַ א ּגֵ    .ֶאּלָ
רּוְך הּואָאַמר  דֹוׁש ּבָ ָאה ֶזה  :ַהּקָ ְתּגָ ּנִ ל ָעָליו ַמְלכּות ְלַאַחר ׁשֶ ַמִיםִקּבֵ    .ׁשָ

  
  

                                                

 
  מהדורת וילא גורסת כאן בסוגרים עגולות: אמר רבי יצחק אמר רבי יוחן. 85
  וגרים עגולות:איכא דאמרימהדורת וילא גורסת כאן בס 86

  רש"י
   . דרך עיות:תפלה לעי

   . זו אצל זו:יכוין את רגליו
. ראין כרגל ורגליהם רגל ישרה

אחד:. הקורא מכאן ואילך לא 
הפסיד. שהרי הוא כאדם שקורא 
אחת מכל הפרשיות שבתורה 
ואע''פ שלא יצא ידי ק''ש יש לו 

  קבול שכר כעוסק בתורה:
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        י, בי, בי, בי, ב .48
ַע " י ְיהֹוׁשֻ עֹות ׁש לֹ ׁשָ ַעד  :אֹוֵמר ַרּבִ    ."ׁשָ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ    .ֲהָלָכה כְּ

  
  
אן ְוֵא "    ."יָלְך לֹא ִהְפִסידַהּקֹוֵרא ִמּכָ
  

אָאַמר     :ַמר עּוְקָבאָאַמר  ַרב ִחְסּדָ
ּלֹא יֹאַמר     .יֹוֵצר אֹורּוִבְלַבד ׁשֶ

  
  :ֵמיִתיֵבי

אן ְוֵאיָלְך לֹא ִהְפִסיד"    ,ַהּקֹוֵרא ִמּכָ
ּתֹוָרה הּוא קֹוֵרא ּבַ ָאָדם ׁשֶ    ,ּכְ

ִים ְלָפֶניָה ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה  תַּ    !"ֲאָבל ְמָבֵרְך הּוא ׁשְ
  

א ַרב ִחְסּדָ א ּדְ יּוְבּתָ    !ּתְ
א יּוְבּתָ    !ּתְ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ

  
אַרב ָאַמר     :ַמר עּוְקָבאָאַמר  ִחְסּדָ
   ?"לֹא ִהְפִסיד"ַמאי 

ָרכֹות ּלֹא ִהְפִסיד ּבְ    .ׁשֶ
  

י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
אן ְוֵאיָלְך לֹא ִהְפִסיד"    ,ַהּקֹוֵרא ִמּכָ

ּתֹוָרה ּקֹוֵרא ּבַ ָאָדם ׁשֶ    ,ּכְ
ִים ְלָפֶניָה ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה  תַּ    ".ֲאָבל ְמָבֵרְך הּוא ׁשְ

  
   :י ָמִניַרּבִ ָאַמר 

דֹול ַהּקֹוֵרא  ַמעּגָ ּתֹוָרה ְקִריַאת ׁשְ עֹוָנָתּה יֹוֵתר ֵמָהעֹוֵסק ּבַ    ,ּבְ
ֵני ָקּתָ ּתֹוָרה" :ִמּדְ ָאָדם ַהּקֹוֵרא ּבַ אן ְוֵאיָלְך לֹא ִהְפִסיד ּכְ    ,"ַהּקֹוֵרא ִמּכָ

ָלל  עֹוָנָתּה ָעִדיף -ִמכְּ קֹוֵרא ּבְ   .ּדְ
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            יא, איא, איא, איא, א    ––––    י, בי, בי, בי, ב .49
ָנה   ִמׁשְ

מַּ  ית ׁשַ    :אֹוְמִרים איּבֵ
ה ְוִיְקָרא ל ָאָדם ַיטֶּ ֶעֶרב ּכָ    ,ּוַבּבֶֹקר ַיֲעמֹוד ,ּבָ

ֱאַמר ּנֶ ָך ּוְבקּוֶמךָ " :ׁשֶ ְכּבְ   .)ז, דברים ו( "ּוְבׁשָ

לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
ַדְרּכוֹ  ל ָאָדם קֹוֵרא ּכְ    ,ּכָ

ֱאַמר ּנֶ ֶרךְ " :ׁשֶ ָך ַבּדֶ    ."ּוְבֶלְכּתְ
ה ֶנֱאַמר ן ָלּמָ ָך ּוְבקּוֶמךָ " :ִאם ּכֵ ְכּבְ    ?"ּוְבׁשָ

ֵני ָאָדם ׁשֹוְכִבים ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵני ָאָדם עֹוְמִדים ,ּבְ ּבְ ָעה ׁשֶ    .ּוְבׁשָ
י ַטְרפֹוןָאַמר     :ַרּבִ

ִדְבֵרי  ִתי ִלְקרֹות ּכְ ֶרְך ְוִהטֵּ ּדֶ א ּבַ איֲאִני ָהִייִתי ּבָ ּמַ ית ׁשַ ְסִטים ,ּבֵ ֵני ַהּלִ ַעְצִמי ִמּפְ י ּבְ ְנתִּ    .ְוִסּכַ
ַעְצְמךָ  :ָאְמרּו לוֹ  ַדי ָהִייָת ָלחּוב ּבְ ְבֵרי  ,ּכְ ָעַבְרתָּ ַעל ּדִ לׁשֶ ית ִהּלֵ    ."ּבֵ

  
ָמָרא   ּגְ

ָלָמא    יא, א ׁשְ לּבִ ית ִהּלֵ י ַטֲעַמְייהּו ְוַטֲעָמא ּדְ  ּבֵ איָקא ְמָפְרׁשֵ ּמַ ית ׁשַ    ,ּבֵ
א  איֶאּלָ ּמַ ית ׁשַ ללֹא ָאְמֵרי כְּ  ַמאי ַטֲעָמא ּבֵ ית ִהּלֵ    ?ּבֵ

  
איָאְמֵרי ָלְך  ּמַ ית ׁשַ    :ּבֵ

ן ּבֶֹקר ּוָבֶעֶרב'ֵניָמא ְקָרא  ִאם כֵּ ָך ּוְבקּוֶמךָ "ַמאי  ',ּבַ ְכּבְ ׁשָ    ?"ּבְ
ִכיָבה  ַעת ׁשְ ׁשְ ׁש  -ּבִ ִכיָבה ַמּמָ    ,ׁשְ
ַעת ִקיָמה  ׁש  -ּוִבׁשְ    .ִקיָמה ַמּמָ

  
איוּ  ּמַ ית ׁשַ ֶרךְ "ַהאי  ּבֵ ָך ַבּדֶ    ?ַמאי ָעִביד ְלהוּ  "ּוְבֶלְכּתְ
  

ְנָיא ֵעי ְלהּו ְלִכְדּתַ    :ַההּוא ִמּבָ
ֵביֶתךָ "" ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ִמְצָוה - "ּבְ ָרט ְלעֹוֵסק ּבְ    .ּפְ
ֶרךְ " ָך ַבּדֶ ָרט ְלָחָתן - "ּוְבֶלְכּתְ    .ּפְ

יב טּור ְוֶאת ָהַאְלָמָנה ַחּיָ תּוָלה ּפָ אן ָאְמרּו ַהּכֹוֵנס ֶאת ַהּבְ    ".ִמּכָ
  

ַמ     ?עַמאי ַמׁשְ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
י  ֶרךְ "כִּ ֶרְך ְרׁשּות - "ּדֶ ל ְרׁשּות ,ַמה ּדֶ    .ַאף כָּ

  
ָקא ָאִזיל ִלְדַבר ִמְצָוה    ,ִמי לֹא ַעְסִקיָנן ּדְ

   !ַוֲאִפיּלּו ָהֵכי ָאַמר ַרְחָמָנא ִלְקֵרי
  

ן ִלְכּתֹוב ַרְחָמָנא  ֶבת'ִאם כֵּ ׁשֶ ָך "ַמאי  - 'ּוְבֶלֶכת' 'ּבְ ְבּתְ ׁשִ ךָ ּבְ   ?"ּוְבֶלְכּתְ
יָדךְ  ֶבת ּדִ ׁשֶ יְבּתְ  ,ּבְ ִמַחּיַ יָדְך הּוא ּדְ ִטיַרת ,ּוְבֶלֶכת ּדִ ִמְצָוה ּפְ    .ָהא ּדְ

  
   ,ִאי ָהֵכי

י    !ֲאִפיּלּו ּכֹוֵנס ֶאת ָהַאְלָמָנה ַנּמִ
  

   .ְוַהאי לֹא ָטִריד ,ַהאי ָטִריד
  

ם  ּיָ א ֲאִפיּלּו ָטְבָעה ְסִפיָנתֹו ּבַ ּום ִטְרּדָ יִאי ִמׁשּ    !ַנּמִ
  

יָמא  יְוִכי ּתֵ    ,ָהֵכי ַנּמִ
ה ָאַמר  ּמָ אַאּלָ ר ַזְבּדָ א ּבַ י ַאּבָ    :ַרבָאַמר  ַרּבִ

ין ִפיּלִ ּתֹוָרה חּוץ ִמן ַהּתְ ְצֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ ָכל ַהּמִ יב ּבְ    ,ָאֵבל ַחּיָ
ֵאר ֶהם ּפְ ֲהֵרי ֶנֱאַמר ּבָ    ,ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ֵאְרָך ֲחבֹוׁש ָעֶליךָ " :ׁשֶ   !כד, יז) (יחזקאל "ּפְ
  

  רש"י
  מתי' 

   . על צדו:יטה
   . דרך שכיבה:בשכבך
   . דכתיב ובקומך:יעמוד
. או בקימה או בשכיבה או כדרכו

  בישיבה או מהלך: 
  

  גמ' 
בשבתך בביתך פרט לעוסק 

   . לקמיה מפרש מאי משמע:במצוה
. ואע''ג ובלכתך בדרך פרט לחתן

דחתן מי עוסק במצוה הוא אי לאו 
קרא יתירה לא פקא לן מקרא 

במצוה לא כתיב  קמא דכיון דעוסק
בקרא בהדיא אלא מיעוטא בעלמא 
הוא דקא דרשין מביתך וממעטין 
מיה עוסק במלאכת מצוה דאיכא 
טרדא אבל חתן דטרדא דמחשבה 
בעלמא הוא שמחשב על עסק 
בתולים אי לאו קרא יתירה לא 

   אתמעוט:
. שטרוד הכוס את הבתולה פטור

   במחשבת בעילת מצוה:
   צוה:. פרט לעוסק בממאי משמע

. בשבתך ובלכתך הוקשו כי דרך
   לדרך:

. כלומר מלן מי לא עסקין כו'
דבדרך רשות לחודא איירי קרא 
הא קרא דרך סתמא כתיב וממילא 
משתמע מי מייה דרך מצוה 

   ואפילו הכי אמר רחמא ליקרי:
. דמחשבה פטרת אי משום טרדא

   ליה אפילו טבעה ספיתו מי:
ה . כמו למאלמה אמר רבי אבא

אמר אע''פ שטרוד בצערו חייב בכל 
המצות חוץ מן התפילין שאמר 
בהם פאר ליחזקאל פארך חבוש 
עליך וגו' וכיון דבעו פאר ואבל 

  מתגולל בצערו בעפר אין זה פאר:
. וכיון דאן טריד טרדא דמצוה

מיעוט בעלמא דרשין פרט לחתן 
מסתייך אם ממעטת מייה טרדא 

  דמצוה:
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ִמְצָוה א ּדְ    ,ָהָתם ָטִריד ִטְרּדָ
ְרׁשּות א ּדִ    .ָהָכא ָטִריד ִטְרּדָ

  
איוּ  ּמַ ית ׁשַ    ?ּבֵ
  
  

ֵעי ְלהוּ  לּוֵחי ִמְצָוה :ַההּוא ִמּבָ ָרט ִלׁשְ    .ּפְ
  
לוּ  ית ִהּלֵ    ?ּבֵ
  

יָלא  :ָאְמֵרי ַמע ִמיָנּה ִמּמֵ ֲא  ׁשְ י ָקֵריּדַ ֶרְך ַנּמִ ּדֶ    .ִפיּלּו ּבַ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ל" ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ִבין ְוקֹוִרין ,עֹוְמִדין ְוקֹוִרין ין ְוקֹוִרין ,יֹוׁשְ ֶרְך ְוקֹוִרין ,ּוַמטִּ ּדֶ ן ְוקֹוִרין ,הֹוְלִכין ּבַ ְמַלאְכתָּ ין ּבִ    ,עֹוׂשִ
ה ּבְ  ָמֵעאלּוַמֲעׂשֶ י ִיׁשְ ן ֲעַזְרָיהוְ  ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָמקֹום ֶאָחד ,ַרּבִ ין ּבְ ָהיּו ְמסּוּבִ    ,ׁשֶ

ָמֵעאל ְוָהָיה י ִיׁשְ ה ַרּבִ ן ֲעַזְרָיהוְ  ,מּוטֶּ י ֶאְלָעָזר ּבֶ    ,ָזקּוף ַרּבִ
ַמע יַע ְזַמן ְקִריַאת ׁשְ ִהּגִ יָון ׁשֶ    ,ּכֵ

ה י ֶאְלָעָזר ִהטָּ    ,ַרּבִ
ָמֵעאל ְוָזַקף י ִיׁשְ    ,ַרּבִ

ן ֲעַזְרָיה ָאַמר לוֹ  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָמֵעאלְל  ַרּבִ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
ָמֵעאל ָאִחי ָבר ּדֹוֶמה ,ִיׁשְ ל ְלָמה ַהּדָ    :ֶאְמׁשֹול ְלָך ָמׁשָ

ל ְלֶאָחד  אֹוְמִרים לוֹ ָמׁשָ ל' :ׁשֶ    ',ְזָקְנָך ְמגּוּדָ
ִחיִתים :ָאַמר ָלֶהם ׁשְ ֶנֶגד ַהּמַ    ,ִיְהֶיה ּכְ

ה ְך ַאתָּ ה ,ַאף ּכָ ה מּוטֶּ ֲאִני ָזקּוף ַאתָּ ל ְזַמן ׁשֶ ה ָזַקְפתָּ  ,ּכָ ִתי ַאתָּ ֲאִני ִהטֵּ ׁשֶ יו ּכְ    !ַעְכׁשָ
ִדְבֵרי  :ָאַמר לוֹ  יִתי ּכְ לֲאִני ָעׂשִ ית ִהּלֵ ִדְבֵרי  ,ּבֵ יָת ּכְ ה ָעׂשִ איְוַאתָּ ּמַ ית ׁשַ    .ּבֵ

עּו ֲהָלָכה ְלדֹורֹות ,ְולֹא עֹוד ְלִמיִדים ְוִיְקּבְ א ִיְראּו ַהתַּ ּמָ א ׁשֶ    ."ֶאּלָ
  

   ?"ְולֹא עֹוד"ַמאי 
  

י ִאית ְלהּו  ל ַנּמִ ית ִהּלֵ יָמא ּבֵ ין'ְוִכי ּתֵ    ,'ַמּטִ
י ָרא ָהֵני ִמיּלֵ ה ְוָאָתא ֵמִעיּקָ ַמּטֶ    ,ּדְ

ה א מּוּטֶ ּתָ א ֲהֵוית ָזקּוף ְוַהׁשְ ּתָ ַעד ַהׁשְ יָון ּדְ    ,ֲאָבל ָהָכא כֵּ
ַמע ִמיָנּה  :ָאְמֵרי איכְּ  ׁשְ ּמַ ית ׁשַ עּו ֲהָלָכה ְלדֹורֹות" !ְסִביָרא ְלהוּ  ּבֵ ְלִמיִדים ְוִיְקּבְ א ִיְראּו ַהתַּ ּמָ   . "ׁשֶ

  
  
  

  רש"י
. הי מי דקרא וב''ה אמרי לך

למדרש מייה פרט לחתן אתא 
ממילא ש''מ בלכת דידך הוא 

   דמחייבת אלמא בדרך מי קרי:
. לקמן עוסקין במלאכתן וקורין

   בפרק שי (ד' טז.):מוקמין לה 
   . כב''ש:הטה רבי אלעזר בן עזריה

לאחד שאמרו לו זקך מגודל אמר 
. להם יהיה זה כגד המשחיתים

משל שלך דומה לאחד שאומרים 
לו זקך אה ומגודל והוא אומר 
להם הואיל וקלסתם אותו אף הוא 
יהיה כגד המשחיתים הגדול הזה 
יהיה תון לתער ולמספרים שאביא 

   ואשחיתו:עליו 
. הרי אי עכשיו שאי הטתי

כמקלס את מעשיך שהיית מוטה 
   ואתה זקפת:

. דבמטין ב''ה מי אית להו מטין
מי שרו כדאמרין לעיל מטין 

   וקורין:
. עכשיו כיון דעד השתא היית אבל

זקוף ועכשיו הטית אם לא זקפתי 
אי יראו התלמידים ויקבעו 

   הלכה:
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ֵני     :ַרב ְיֶחְזֵקאלּתָ

ִדְבֵרי " ה ּכְ איָעׂשָ ּמַ ית ׁשַ ה – ּבֵ ִדְבֵרי  ,ָעׂשָ לּכְ ית ִהּלֵ ה - ּבֵ    ."ָעׂשָ
  

   :ָאַמר ַרב יֹוֵסף
ִדְבֵרי  ה כְּ איָעׂשָ ּמַ ית ׁשַ ה ְולֹא  - ּבֵ    .ְכלּוםלֹא ָעׂשָ

  
ְתַנן    :ּדִ

ִית" תֹוְך ַהּבַ ְלָחנֹו ּבְ ה ְוׁשֻ ּסּוּכָ ָהָיה רֹאׁשֹו ְורּוּבֹו ּבַ    :ִמי ׁשֶ
אי מַּ ית ׁשַ    .ּפֹוְסִלין :ּבֵ

לוּ  ית ִהּלֵ יִרין :ּבֵ    .ַמְכׁשִ
לָאְמרּו ָלֶהם  ית ִהּלֵ איְל  ּבֵ מַּ ית ׁשַ    :ּבֵ

ָהְלכּו ִזְקֵני  ה ׁשֶ איַמֲעׂשֶ ּמַ ית ׁשַ ל ְוִזְקֵני ּבֵ ית ִהּלֵ ר ֶאת  ּבֵ ן ַהחֹוָרִניתְלַבּקֵ י יֹוָחָנן ּבֶ    ,ַרּבִ
ִית תֹוְך ַהּבַ ְלָחנֹו ּבְ ה ְוׁשֻ ּסּוּכָ ָהָיה רֹאׁשֹו ְורּוּבֹו ּבַ לּום ,ְמָצאּוהּו ׁשֶ    .ְולֹא ָאְמרּו לֹו ּכְ

ם ְרָאָיה :ָאְמרּו ָלֶהם ָ ן :ַאף ֵהם ָאְמרּו לוֹ  ?!ִמׁשּ ֶמיךָ  ִאם ּכֵ ה ִמּיָ יְמתָּ ִמְצַות סּוּכָ    ."ָהִייָת נֹוֵהג לֹא ִקּיַ
  

ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
אי  ּמַ ית ׁשַ ִדְבֵרי ּבֵ ה כְּ יב ִמיָתה -ָעׂשָ    .ַחּיָ

  
ְתַנן    :ּדִ

י ַטְרפֹוןָאַמר "    :ַרּבִ
ִדְבֵרי  ִתי ִלְקרֹות ּכְ ֶרְך ְוִהטֵּ ּדֶ א ּבַ ית ׁשַ ֲאִני ָהִייִתי ּבָ איּבֵ    ,ּמַ

ְסִטים ֵני ַהּלִ ַעְצִמי ִמּפְ י ּבְ ְנתִּ    ,ְוִסּכַ
ְבֵרי  :ָאְמרּו לוֹ  ָעַבְרתָּ ַעל ּדִ ַעְצְמָך ׁשֶ ַדאי ָהִייָת ָלחּוב ּבְ לּכְ ית ִהּלֵ   ."ּבֵ

  

  רש"י
. וכי היכי דעשה לא קיימת כו'

עשה ולא כלום  כדברי ב''ה לא
לדברי ב''ש אף העושה כדברי בית 
שמאי לא עשה ולא כלום לדברי 

  ב''ה:
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            בבבב----יא, איא, איא, איא, א .51
ָנה   ִמׁשְ
ַחר  ַ ׁשּ ִים ְלָפֶניָה  -ּבַ תַּ    ,ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה  ,ְמָבֵרְך ׁשְ
ִים ְלָפֶניָה  -ּוָבֶעֶרב  תַּ ִים ְלַאֲחֶריָה  ,ְמָבֵרְך ׁשְ תַּ    ,ּוׁשְ

ה ְוַאַחת ְקָצָרה    ,ַאַחת ֲארּוּכָ
ָאְמרּו ְלַהֲאִריְך  ר -ָמקֹום ׁשֶ אי ְלַקּצֵ ַ    ,ֵאינֹו ַרׁשּ

ר  אי ְלַהֲאִריךְ  -ְלַקּצֵ ַ    ,ֵאינֹו ַרׁשּ
ּלֹא ַלְחּתֹום - ְחּתֹוםַל  אי ׁשֶ ַ    ,ֵאינֹו ַרׁשּ

ּלֹא ַלְחּתֹום  אי ַלְחּתֹום -ׁשֶ ַ   . ֵאינֹו ַרׁשּ
  

ָמָרא    ּגְ
   ?ַמאי ְמָבֵרךְ 

  
י ַיֲעקֹבָאַמר  ְעָיאָאַמר  ַרּבִ י אֹוׁשַ    :ַרּבִ

ךְ "   יא, ב   .)ז, ישעיה מה( "יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֹׁשֶ

  
   '?נֹוַגּה יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ' :ֵליָמא

  
ִדְכִתיב ָקָאְמִריַנן    .כְּ

  
ה א ֵמַעּתָ לֹום ּובֹוֵרא ָרע" :ֶאּלָ ה ׁשָ ִדְכִתיב - "עֹׂשֶ    ?!ִמי ָקא ָאְמִריַנן כְּ

ִתיב א כְּ    '!ַהּכֹל' :ְוָקִריַנן "ָרע" :ֶאּלָ
  

ָיא ָנא ְמַעּלְ    .ִליׁשְ
  

י ָיא 'נֹוַגּה ' :ֵליָמא ,ָהָכא ַנּמִ ָנא ְמַעּלְ    !ִליׁשְ
  

א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ
ְיָלה ּלַ ת יֹום ּבַ יר ִמּדַ ֵדי ְלַהְזכִּ ּיֹום ,כְּ ת ַלְיָלה ּבַ    .ּוִמּדַ

  
ְדָאְמִריַנן ּיֹום כִּ ת ַלְיָלה ּבַ ָלָמא ִמּדַ ׁשְ ךְ  :ּבִ    ,יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֹׁשֶ

ְיָלה  ּלַ ת יֹום ּבַ א ִמּדַ ַחת ָלּה  -ֶאּלָ כַּ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ֵני אֹור ְך ִמּפְ ְך ְוחֹׁשֶ ֵני חֹׁשֶ    .ּגֹוֵלל אֹור ִמּפְ

  
  

   ?ַמאי ִהיא ְוִאיָדךְ 
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ
ה    .ַאֲהָבה ַרּבָ

  
י ֶאְלָעָזרְוֵכן אֹוֵרי ֵליּה  ָדתלְ  ַרּבִ י ּפְ ֵריּה  ַרּבִ    :ּבְ

ה    .ַאֲהָבה ַרּבָ
  

י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
א  'ַאֲהַבת עֹוָלם'ֵאין אֹוְמִרים " ה'ֶאּלָ    .'ַאֲהָבה ַרּבָ
ָנןוְ     :ָאְמֵרי ַרּבָ
   ',ַאֲהַבת עֹוָלם'

יְך ָחֶסד" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ְכּתִ ן ְמׁשַ יְך ַעל ּכֵ   .")ג, ירמיה לא( "ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ
  

  רש"י
  מתי' 

כדאמר  .בשחר מברך שתים וכו'
בברכות ירושלמי שבע ברכות הללו 
על שם (תהילים קיט) שבע ביום 

   הללתיך:
. אשתים אחת ארוכה ואחת קצרה

לאחריה דערבית קאי (''א ארוכה 
 אמת ואמוה קצרה השכיבו):

   . בברוך:לחתום
. כגון ברכת הפירות שלא לחתום

   ומצות:
  

  גמ' 
. שתים לפיה דשחר מאי מברך
 מאי יהו: 

אור ובורא חשך (עושה שלום יוצר 
. לקמיה מפרש אידך ובורא רע)

מאי היא דאילו ברכה דישתבח 
איה מן המין שהיא לאחרי פסוקי 
דזמרה כמו ברכת הלל ואומרים 
אותה קודם זמן קריאת שמע אם 

   ירצו:
. כתיב בקרא יוצר כדכתיב קאמרי'

אור ובורא חשך עושה שלום ובורא 
  רע:
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מּוֵאלָאַמר  ַרב  ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ

ּלֹא ָקָרא  נֹות ַעד ׁשֶ ים ִלׁשְ כִּ ַמעִהׁשְ    ,ָצִריְך ְלָבֵרךְ  - ְקִריַאת ׁשְ
ָרא  ּקָ ֶ ַמעִמׁשּ ָבר ִנְפַטר ּבְ  ,ְלָבֵרךְ ֵאינֹו ָצִריְך  - ְקִריַאת ׁשְ כְּ ה'ׁשֶ    '.ַאֲהָבה ַרּבָ

  
   :ַרב הּוָנאָאַמר 

   .ְלָבֵרךְ  ֹו ָצִריךְ ֵאינּוְלִמְדָרׁש  ,ְלִמְקָרא ָצִריְך ְלָבֵרךְ 
  
י ֶאְלָעָזרוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ָנהלְ  ,ְלִמְקָרא ּוְלִמְדָרׁש ָצִריְך ְלָבֵרךְ     .ְלָבֵרךְ  ֵאינֹו ָצִריךְ  ִמׁשְ
  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ָנהַאף לְ  י ָצִריְך ְלָבֵרךְ  ִמׁשְ    .ְלָבֵרךְ  ֵאינֹו ָצִריךְ ֲאָבל ְלַתְלמּוד , ַנּמִ
  
   :ָאַמר ָרָבאוְ 

   .ְלָבֵרךְ  87ַאף ְלַתְלמּוד ָצִריךְ 
  

ָאַמר  יּדְ ִ ר ַאׁשּ יא ּבַ    :ַרב ִחּיָ
יּה ּדְ  יִאין ֲהָוה ָקִאיְמָנא ַקּמֵ ֵבי ַרב ַרבִזיְמִנין ַסּגִ ִסְפָרא ּדְ ְרִקין ּבְ    ,ִלְתנּוֵיי ּפִ

י ָיֵדיּה ּוָבִריךְ  ים ְוָקא ָמׁשֵ ְרִקין.  ,ֲהָוה ַמְקּדִ   ּוַמְתֵני ָלן ּפִ
  
  

   ?ְמָבֵרךְ ַמאי 
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב  ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה נּו ַלֲעסֹוק ּבְ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ    .ֲאׁשֶ

  
י יֹוָחָנןוְ     :ַרּבִ

ּה ָהֵכי ים ּבָ    :ְמַסּיֵ
י ָך ּבֵ ִפינּו ּוְבִפיִפּיֹות ַעּמְ ְבֵרי ּתֹוָרְתָך ּבְ ָרֵאלַהֲעֶרב ָנא ה' ֱאלֵֹהינּו ֶאת ּדִ    ,ת ִיׂשְ

ֶמָך ְועֹוְסֵקי ּתֹוָרֶתךָ  נּו יֹוְדֵעי ׁשְ ּלָ ָרֵאל כֻּ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ    ,ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ַעּמְ
ָרֵאל ד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ה ה' ַהְמַלּמֵ רּוְך ַאּתָ    .ּבָ

  
   :ָאַמר ַרב ַהְמנּוָנאוְ 

ל  נּו ִמכָּ ַחר ּבָ ר ּבָ ים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתוֹ ֲאׁשֶ    ,ָהַעּמִ
ה ה' נֹוֵתן ַהּתֹוָרה רּוְך ַאּתָ    .ּבָ

  
   :ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר 

ָרכֹות ּבְ ּבַ ה ׁשֶ   .זֹו ִהיא ְמעּוּלָ
  

הוּ ִהלְ  ְך ֵליְמִריְנהּו ְלכּוּלְ    .כָּ
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  רש"י
. שיש בה שכבר פטר באהבה רבה

ותן בלבו מעין ברכת התורה 
ללמוד וללמד לשמור ולעשות 
ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך 

. הוא מדרש ותלמדם חקי רצוך:
קרוב למקרא כגון מכילתא וספרא 

   וספרי שהם מדרשי מקראות:
. אפילו לגמרא אין צריך לברך

קודם אהבה רבה קאמר והכי 
   מוכח מילתא בפרק שי:

. שהוא עיקר אף לגמרא צריך לברך
שממו הוראה יוצאה התורה 

גמרא הייו סברת טעמי משה 
ותירוצי משיות הסותרות זו את 

   זו וחסורי מחסרא:
   . ברכת התורה:ומברך

. דבעי ור' יוחן מסיים בה הכי
   פתיחה בברוך וחתימה בברוך:

. יערבו עליו הערב א ה' אלהיו
   לעסוק בהם מאהבה:

ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו 
ן. ולא גרסין למדי . גרסיישראל

חקיך שאין זו ברכה והודאה על 
שעבר אלא לשון בקשה ודוד כי 
אמרה (בתהלים קיט) לא לשם 
ברכה אמרה אלא בלשון בקשה. 
והכי קאמר ה' שאתה ברוך למדי 

   חקיך:
. התורה וזו היא מעולה שבברכות

לפי שיש בה הודאה למקום וקילוס 
  לתורה ולישראל:
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        יב, איב, איב, איב, א    ––––    יא, ביא, ביא, ביא, ב .53
ַנן ָהָתם    :ּתְ

ה" ְרכוּ  :ָאַמר ָלֶהם ַהְממּוּנֶ ָרָכה ַאַחת ְוֵהם ּבֵ ְרכּו ּבְ    ,ּבָ
רֹות ּבְ ֶרת ַהּדִ ַמע ,ְוָקְראּו ֲעׂשֶ מֹוַע  ,ׁשְ    ,ַוּיֹאֶמר ,ְוָהָיה ִאם ׁשָ

ָרכֹות ש ׁ לׁשָ ּוֵבְרכּו ֶאת ָהָעם  יב' :ּבְ ת ּכֲֹהִנים ',ֱאֶמת ְוַיּצִ    ,ַוֲעבֹוָדה ּוִבְרּכַ
ָמר ַהּיֹוֵצא ָרָכה ַאַחת ְלִמׁשְ ת מֹוִסיִפין ּבְ ּבָ    ."ּוְבׁשַ

  
ָרָכה ַאַחת"ַמאי     ?"ּבְ

  
י ָהא ּדְ  אכִּ י ַאּבָ אוְ  ַרּבִ ר ַאּבָ י יֹוֵסי ּבַ ַלעּו ְלַההּוא ַאְתָרא ַרּבִ    ,ִאּקְ

ְייהוּ  עּו ִמּנַ ָרָכה ַאַחת"ַמאי  :ּבָ יַדְייהוּ  ?"ּבְ    ,לֹא ֲהָוה ּבִ
ילּוהּו לְ  ּיְ יֵדיּה  - ַרב ַמְתָנהְוָאתּו ׁשַ    .לֹא ֲהָוה ּבִ
ילּוהּו לְ  ּיְ   , ַרב ְיהּוָדהָאתּו ׁשַ

מּוֵאלָהֵכי ָאַמר  :ָאַמר ְלהוּ  ה :ׁשְ    .ַאֲהָבה ַרּבָ
  

י ְזִריָקאְוָאַמר  יָאַמר  ַרּבִ י ַאּמִ ן ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
   .יֹוֵצר אֹור

  
י ָאָתא  ר יֹוֵסףכִּ    :ָאַמר ַרב ִיְצָחק ּבַ

ַמר ָלָלא ִאּתְ א ִמכְּ ַמר ֶאּלָ ֵפירּוׁש ִאּתְ י ְזִריָקא ָלאו ּבְ ַרּבִ    ,ָהא ּדְ
ָאַמר  י ְזִריָקאּדְ י ָאַמר  ַרּבִ יַרּבִ ן ָלִקיׁש ָאַמר  ַאּמִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

בֹות זֹו ֶאת זוֹ  ָרכֹות ֵאין ְמַעכְּ    .זֹאת אֹוֶמֶרת ּבְ
  

ָלָמא  ׁשְ לֹא ָקא ָאְמֵרי  -ֲהוּו ָאְמֵרי  'יֹוֵצר אֹור'ִאי ַאְמַרּתְ ּבִ בֹות זֹו ֶאת זֹו ּדְ ְבָרכֹות ֵאין ְמַעכְּ ה'ַהְיינּו ּדִ    ',ַאֲהָבה ַרּבָ
א ִאי ַאְמַרּתְ    יב, א ה'ֶאּלָ בֹות זֹו ֶאת זוֹ  -ֲהוּו ָאְמֵרי  'ַאֲהָבה ַרּבָ ָרכֹות ֵאין ְמַעכְּ    ?!ַמאי ּבְ

לֹא ָאְמֵרי  ְלָמא ַהאי ּדְ לֹא ָמָטא ְזַמן יֹוֵצר אֹור 'יֹוֵצר אֹור'ּדִ ּום ּדְ   .ְוִכי ָמָטא ְזַמן יֹוֵצר אֹור ֲהוּו ָאְמֵרי ,ִמׁשּ
  

ָלָלא    ?ַמאי ,ְוִאי ִמכְּ
  

ָלָלא ְלעֹוָלם  ִאי ִמכְּ ה'ּדְ    ,ֲהוּו ָאְמֵרי ֵליּה  'יֹוֵצר אֹור'ְוִכי ָמָטא ְזַמן  ,ֲהוּו ָאְמֵרי 'ַאֲהָבה ַרּבָ
בֹות זֹו ֶאת זוֹ "ּוַמאי  ָרכֹות ֵאין ְמַעּכְ ָרכֹות - "ּבְ    .ֵסֶדר ּבְ

  
  

  רש"י
   . במסכת תמיד:תן התם

. והוא סגן אמר להם הממוה
כדאי' ביומא הייו סגן הכהים 

   הייו ממוה (בפירש''י שם טו:):
. לקמן מפרש מאי ברכו ברכה אחת

היא ומן הברכות שלפי ק''ש היא 
דהתם מסדר לכוליה סדר עבודת 
השחר וקאמר דלאחר שסדרו 
האברים ע''ג הכבש ומלחום ירדו 
ובאו להם ללשכת הגזית לקרות את 
שמע והדר תי אמר להם הממוה 

רכה אחת והם ברכו וקראו ברכו ב
   עשרת הדברות:
   . עם העם:וברכו את העם

. בשביל העבודה שעשו היו ועבודה
מברכין אחריה רצה ה' אלהיו 
עבודת עמך ישראל ואשי ישראל 
ותפלתם תקבל ברצון ברוך המקבל 
עבודת עמו ישראל ברצון אי מי 

   שאותך לבדך ביראה עבוד:
. לברך את העם וברכת כהים

ר תפלה לא היה להם פאי ואף ובשא
זמן קריאת שמע לא הגיע כדאמר 
במסכת יומא (דף לז ע''ב הקורא את 
שמע עם אשי משמר ועם אשי 
מעמד לא יצא לפי שאשי משמר 
מקדימין וכו': מוסיפין ברכה אחת. 
לקמיה מפרש לה: למשמר היוצא. 
שהמשמרות מתחלפות ביום השבת 
כדאמרין במסכת סוכה (דף ו:) 
משמר היוצא עושה תמיד של שחר 
ומוספין ומשמר הכס עושה תמיד 

   של בין הערבים ובזיכין:
. דקתי רישא איזו מאי ברכה אחת

   מן הברכות הוא אומר:
. לא שמע מפי ר''ל לאו בפרוש אתמר

שאמ' בפירוש מאי ברכה אחת יוצר 
   אור:

. דקתי ברכו ברכה זאת אומרת
   אחת:

. בירך זו ברכות אין מעכבות זו את
את האחת ולא בירך את השיה 
פקא מיהא ידי חובתו בההיא 
שבירך ואין חברתה מעכבת לומר 
שאין זו מועלת בלא זו ומהכא שמע 
רבי זריקא דס''ל לר''ל דהך ברכה 

   אחת יוצר אור היא:
אי אמרת בשלמא יוצר אור הוו 

. ולא אהבה רבה ואע''ג דמטא אמרי
לומר כל ליה זמא שאף בלילה ראוי 

שכן דכיון דאמרי יוצר אור ודאי 
מטיא זמה ואפ''ה לא אמרי אלא 
יוצר אור ותו לא אמרי לה הייו 
דקאמר שמע מיה ברכות אין 

  מעכבות זו את זו:
. הך ברכה דקאמרי אלא אי אמרת

אהבה רבה היכי ש''מ דאין מעכבות 
זו את זו דלמא האי דלא אמרי יוצר 

וכי  אור משום דלא מטא זמיה הוא
מטא זמיה אמרי לה ואע''ג דקרו 
איהו ק''ש לא מטא זמיה 
כדאמרין בעלמא (יומא לז:) הקורא 
את שמע עם אשי משמר לא יצא 

   שאשי משמר מקדימין:
. וכי אמר ליה ואי מכללא מאי

מכללא מאי גריעותא איכא דאמר 
לאו בפירוש אתמר הא שפיר מצי 
למשמע מכללא דיוצר אור קא אמרי 

ן ליכא למשמע מהכא דילמא ומשי
   לעולם אימא לך אהבה רבה וכו':

. אם הקדים סדר ברכות
  המאוחרות:
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ת ּכֲֹהִנים" יב ַוֲעבֹוָדה ּוִבְרּכַ מֹוַע ַוּיֹאֶמר ֱאֶמת ְוַיּצִ ַמע ְוָהָיה ִאם ׁשָ רֹות ׁשְ ּבְ ֶרת ַהּדִ   . "ְוקֹוִרין ֲעׂשֶ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב  ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ
ן ׁשּו ִלְקרֹות כֵּ ּקְ בּוִלין ּבִ ּגְ יִנין ,ַאף ּבַ ְרעֹוֶמת ַהּמִ ֵני ּתַ לּום ִמּפְ ּטְ ָבר ּבִ כְּ א ׁשֶ    .ֶאּלָ

  
י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

י ָנָתן"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ן ׁשּו ִלְקרֹות ּכֵ ּקְ בּוִלין ּבִ ּגְ    ,ּבַ

ְר  ֵני תַּ לּום ִמּפְ טְּ ָבר ּבִ ּכְ א ׁשֶ יִניןֶאּלָ    ."עֹוֶמת ַהּמִ
  

ה  ר ָחָנהַרּבָ ר ּבַ סּוָרא ּבַ ִעיְנהּו ּבְ    ,ָסַבר ְלִמְקּבְ
א ָאַמר ֵליּה  יִנין :ַרב ִחְסּדָ ְרעֹוֶמת ַהּמִ ֵני ּתַ לּום ִמּפְ ּטְ ָבר ּבִ    .כְּ

  
ָעא ֲאֵמיַמר ְנַהְרּדְ ִעיְנהּו ּבִ    ,ָסַבר ְלִמְקּבְ

י ָאַמר ֵליּה  ִ לּום  :ַרב ַאׁשּ ּטְ ָבר ּבִ יִניןכְּ ְרעֹוֶמת ַהּמִ ֵני ּתַ    .ִמּפְ
  
  
  
ָמר ַהּיֹוֵצא" ׁשְ ָרָכה ַאַחת ַלּמִ ת מֹוִסיִפין ּבְ ּבָ   . "ּוְבׁשַ

ָרָכה ַאַחת"ַמאי     ?"ּבְ
  

י ֶחְלּבוֹ ָאַמר     :ַרּבִ
ְכָנס ָמר ַהּנִ ָמר ַהּיֹוֵצא אֹוֵמר ְלִמׁשְ    :ִמׁשְ

ה הּוא  ִית ַהּזֶ ּבַ מֹו ּבַ ן ֶאת ׁשְ כֵּ ִ ׁשּ לֹום ְוֵריעּותִמי ׁשֶ יֵניֶכם ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוׁשָ ין ּבֵ כִּ   .ַיׁשְ
  

  רש"י
. לקבוע עשרת הדברות בקשו

   בקריאת שמע:
שלא יאמרו . מפי תרעומת המיין

לעמי הארץ אין שאר תורה אמת 
ותדעו שאין קורין אלא מה שאמר 

   הקדוש ב''ה ושמעו מפיו בסיי:
  . עכו''ם:המיין
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ָאְמרּו ְלַהֲאִריךְ "    ."ָמקֹום ׁשֶ
  

יָטא ׁשִ ְכָרא הּוא ,ּפְ ׁשִ יֵדיּה ְוָקָסַבר ּדְ ַחְמָרא ּבִ ָסא ּדְ ָקא ָנִקיט כָּ    ,ֵהיָכא ּדְ
ְדַחְמָרא  ים ּבִ ְכָרא ְוִסּיֵ ׁשִ א ּדְ ְעּתָ    ,ָיָצא –ּוָפַתח ּוְמָבֵרְך ַאּדַ

ְדָברֹו ָיָצא ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ י ִאם ָאַמר ׁשֶ ִאי ַנּמִ    ,ּדְ
ַנן ָהא ּתְ    :ּדְ

ם ִאם ָאַמר " ְדָברֹו ָיָצאַעל ּכּוּלָ ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ    "ׁשֶ
ַחְמָרא הּוא יֵדיּה ְוָקָסַבר ּדְ ְכָרא ּבִ ׁשִ ָסא ּדְ ָקא ָנִקיט כָּ א ֵהיָכא ּדְ    ,ֶאּלָ

ְכָרא ְדׁשִ ים ּבִ ַחְמָרא ְוִסּיֵ א ּדְ ְעּתָ ַתח ּוָבִריְך ַאּדַ    ,ּפָ
   ?ַמאי

ָרָכה ַאְזִליָנן ר ּבְ ַתר ִעיּקַ ַתר ֲחִתיָמה ַאְזלִ  ,ּבָ    ?יָנןאֹו ּבָ
  

ַמע א ׁשְ     :ּתָ
ַתח ּבְ " ֲחִרית ּפָ ים ּבְ  'יֹוֵצר אֹור'ׁשַ    ,לֹא ָיָצא - 'ַמֲעִריב ֲעָרִבים'ְוִסּיֵ

ַתח ּבְ  ים ּבְ  'ַמֲעִריב ֲעָרִבים'ּפָ    ,ָיָצא – 'יֹוֵצר אֹור'ְוִסּיֵ
ַתח ּבְ  ים ּבְ  'ַמֲעִריב ֲעָרִבים'ַעְרִבית ּפָ    ,לֹא ָיָצא - 'יֹוֵצר אֹור'ְוִסּיֵ

ַתח ּבְ  ים ּבְ  'יֹוֵצר אֹור'ּפָ    ,ָיָצא – 'ַמֲעִריב ֲעָרִבים'ְוִסּיֵ
ָבר ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ    ."ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ַהִחּתּום :ּכְ

  
אִני ָהָתם ָקָאַמר ,ׁשַ אֹורֹות' :ּדְ רּוְך יֹוֵצר ַהּמְ    '.ּבָ

  
ָאַמר ָרָכה  :ָהִניָחא ְלַרב ּדְ ם ֵאיָנּה ּבְ ֵ ַרת ַהׁשּ ּה ַהְזכָּ ֵאין ּבָ ָרָכה ׁשֶ ל ּבְ יר –כָּ ּפִ    ,ׁשַ

ָרָכה  ּה ַמְלכּות ֵאיָנּה ּבְ ֵאין ּבָ ָרָכה ׁשֶ ל ּבְ ָאַמר כָּ י יֹוָחָנן ּדְ א ְלַרּבִ א ְלֵמיַמר -ֶאּלָ    ?ַמאי ִאיכָּ
  

א ָאַמר  ,ֶאּלָ יָון ּדְ אכֵּ ר עּוּלָ ה ּבַ    :ַרּבָ
ֵדי ְלַהְזכִּ  ּיֹוםכְּ ת ַלְיָלה ּבַ ְיָלה ּוִמּדַ ּלַ ת יֹום ּבַ    ,יר ִמּדַ

ָרא ָרָכה ּוַמְלכּות ֵמִעיּקָ י ָקָאַמר ּבְ ְרַוְייהּו ָקָאַמר ,כִּ    .ַאּתַ
  

ַמע א ׁשְ יָפא ּתָ   :ִמּסֵ
ָבר ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ַהִחּתּום" ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ    ."ּכְ
ָבר" ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ    ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי - "ּכְ

ֲאָמָרןָלאו     ?!ְלַאּתּוֵיי ָהא ּדַ
  

   !לֹא
   .ְלַאּתּוֵיי ַנֲהָמא ְוַתְמֵרי

  
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

ַתְמֵרי ָאַכל ָאַכל ַנֲהָמא ְוָקָסַבר ּדְ ְדַנֲהָמא ,ִאיֵליָמא ּדְ ים ּבִ ַתְמֵרי ְוִסּיֵ א ּדְ ְעּתָ ְעָיין ,ּוָפַתח ַאּדַ    !ַהְיינּו ּבַ
  

   ,לֹא ְצִריָכא
ָאַכל  גֹון ּדְ ְמֵרי ְוָקָסַבר ַנֲהָמא ָאַכלכְּ ְד  ,ּתַ ְדַתְמֵרי ּוָפַתח ּבִ ים ּבִ    ,ָיָצא -ַנֲהָמא ְוִסּיֵ

י ָיָצא ְדַנֲהָמא ַנּמִ ים ּבִ ֲאִפיּלּו ִסּיֵ    ,ּדַ
   ?ַמאי ַטֲעָמא

יֵניּדְ  י ֵמיַזן ַזּיְ    .ַתְמֵרי ַנּמִ
  
  

  רש"י
. פתח בדשכרא וסיים בדחמרא

תחלת הברכה אמר ע''מ שהכל 
וכיון שהגיע למלך העולם זכר 
שהוא יין ואמר פרי הגפן פשיטא לן 
דיצא דהא אפילו סיים כל הברכה 
כדעת פתיחתה ואמר שהכל יצא על 

   וכו':היין דתן 
. קא מבעיא לן פתח אדעתא אלא

דחמרא כדי לסיים בפה''ג וכשהגיע 
למלך העולם זכר שהוא שכר 

   וסיים שהכל מהו:
. ועיקר בתר עיקר ברכה אזלין

ברכה אדעתא דיין אמרה והוי 
כמו שסיים ביין ואין ברכת היין 
מוציאה ידי ברכת שכר שאין 

   השכר מן הגפן:
תא . כלומר אדעפתח ביוצר אור
   דלימא יוצר אור:

. כשאמר וסיים במעריב ערבים
מלך העולם זכר וסיים אשר 

   בדברו מעריב ערבים:
. כלומר דלמא שאי התם וכו'

פתיחה איה כלום והא דקתי יצא 
לפי שחוזר וחותם בה בברוך יוצר 
המאורות וע''י חתימתה קאמר 
דיצא אלא שהכל שאין חותם בה 
בברוך ופתיחתה אדעתא דבורא 

   פרי הגפן הוא אימא דלא יצא:
. היכי פיק מאי איכא למימר

משום חתימתה הא אין מלכות 
   בחתימתה:

. אלא לא ה''ג אלא כיון דאמר כו'
תימא משום חתימתה יצא אלא 
פתיחתה מי מעלייתא היא ולא 
תפשוט מייה לחמרא ושכרא 
דלגבי ברכות ערבית ושחרית הוא 
דמצי למימר דכי פתח בזו וסיים 

ו יצא דהא כי פתח בשחרית בז
אדעתא דמעריב ערבים הוה דעתיה 
לאדכורי בה מדת היום בלילה כגון 
גולל אור וכי פתח ערבית אדעתא 
דיוצר אור הוה דעתיה לאדכורי בה 
מדת לילה כגון ובורא חשך הלכך 

   אדעתא דתרוייהו הויא:
. כגון שכרא לאו לאתויי הא דאמרן

   וחמרא:
התמרים . דהא ברכת הייו בעיין

על העץ ועל פרי העץ איה עולה 
לברכת הלחם ואי בהא פשטת 
דהכל הולך אחר חתום ברכות הוא 

   הדין לחמרא ושכרא:
. שלא אמר ברכת אמת ויציב כל מי

כמו שתקוה וכן אמת ואמוה 
  בערבית לא יצא:



79  ""ֵמֵאיָמַתי –מסכת ברכות פרק א' 

        בבבב----יב, איב, איב, איב, א .56
ר ִחיְנָנא ָסָבאָאַמר  ה ּבַ ֵמיּה ּדְ  ַרּבָ ְ    :ַרבִמׁשּ

ּלֹא ָאַמר  ל ׁשֶ יב'כָּ ֲחִרית וֶ  'ֱאֶמת ְוַיּצִ    ,לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתוֹ  -ַעְרִבית  'ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה'ׁשַ
ֱאַמר ּנֶ ילֹות" :ׁשֶ ּלֵ ָך ֶוֱאמּוָנְתָך ּבַ ּבֶֹקר ַחְסּדֶ יד ּבַ   .(תהילים צב, ג)" ְלַהּגִ

  
  
  

ר ִחיְנָנא ְוָאַמר  ה ּבַ ֵמיּה ּדְ  ָסָבאַרּבָ ְ    :ַרבִמׁשּ
ל ּלֵ ְתּפַ הּוא ּכֹוֵרַע  ,ַהּמִ ׁשֶ ָברּוךְ  - כְּ הּוא זֹוֵקף  ,ּכֹוֵרַע ּבְ ם -ּוְכׁשֶ ֵ ׁשּ    .זֹוֵקף ּבַ

  
מּוֵאלָאַמר    :ׁשְ

ַרב    ?ַמאי ַטֲעָמא ּדְ
ְכִתיב פּוִפים" :ּדִ   .(תהילים קמו, ח) "ה' זֹוֵקף ּכְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ִמי ִנַחת הּוא" ֵני ׁשְ    !(מלאכי ב, ה) "ִמּפְ

  
ִתיב  ִמי'ִמי כְּ ׁשְ ִמי" ?'ּבִ ֵני ׁשְ ִתיב "ִמּפְ    !כְּ

  
מּוֵאלָאַמר ֵליּה  ר ַרבלְ  ׁשְ יא ּבַ    :ִחּיָ

ר אּוְרָיאן ָאַמר ֲאבּוךְ  ,ּבַ א ּדְ ְייּתָ ָתא ְמַעּלְ א ְוֵאיָמא ָלְך ִמּלְ    ,ּתָ
הּוא ּכֹוֵרַע  :ָהֵכי ָאַמר ֲאבּוךְ  ׁשֶ הּוא זֹוֵקף  ',ָברּוךְ 'ּכֹוֵרַע ּבְ  - כְּ ׁשֶ ם.  -כְּ ֵ ׁשּ   זֹוֵקף ּבַ

  
ת   יב, ב ׁשֶ ַרע ַרב ׁשֵ י כָּ ִחיְזָרא - כִּ ַרע כְּ י ָקא ָזִקיף  ,כָּ ִחיְוָיא -כִּ    .ָזִקיף כְּ

  
  
  

ר ִחיְנָנא ָסָבאְוָאַמר  ה ּבַ ֵמיּה ּדְ  ַרּבָ ְ    :ַרבִמׁשּ
ָנה  ָ ל ַהׁשּ לכָּ ּלֵ ּה ָאָדם ִמְתּפַ דֹוׁש ' :ּכּוּלָ ט' ',ָהֵאל ַהּקָ ּפָ    – 'ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמׁשְ

ּפּוִרים ָנה ְויֹום ַהכִּ ָ ין רֹאׁש ַהׁשּ ּבֵ ָרה ָיִמים ׁשֶ    ,חּוץ ֵמֲעׂשָ
ל ּלֵ ְתּפַ ּמִ דֹוׁש ' :ׁשֶ ֶלְך ַהּקָ ט' ',ַהּמֶ ּפָ ׁשְ ֶלְך ַהּמִ    '.ְוַהּמֶ

  
י ֶאְלָעָזרוְ     :ָאַמר ַרּבִ

דֹוׁש 'ֲאִפיּלּו ָאַמר     ,ָיָצא – 'ָהֵאל ַהּקָ
ֱאַמר ּנֶ ְצָדָקה" :ׁשֶ ׁש ּבִ דֹוׁש ִנְקּדָ ט ְוָהֵאל ַהּקָ ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ה' ְצָבאֹות ּבַ ְגּבַ    ".ַוּיִ
ט"ֵאיָמַתי  ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ה' ְצָבאֹות ּבַ ְגּבַ    ?"ַוּיִ

ּמֵ  ָרה ָיִמים ׁשֶ ָנהֵאּלּו ֲעׂשָ ָ ּפּוִריםיֹום ְוַעד  רֹאׁש ַהׁשּ דֹוׁש 'ְוָקָאַמר  ,ַהכִּ    '!ָהֵאל ַהּקָ
  

   ?ַמאי ֲהָוה ֲעָלּה 
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
דֹוׁש ' ט'וּ  ',ָהֵאל ַהּקָ ּפָ    .'ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמׁשְ

  
ה    :ָאַמר ַרּבָ

דֹוׁש ' ֶלְך ַהּקָ ט'וְ  ',ַהּמֶ ּפָ ׁשְ ֶלְך ַהּמִ    .'ַהּמֶ
  

   :ְוִהְלְכָתא
ה ַרּבָ    .כְּ

  
  
  

  רש"י
. וברכת שא' להגיד בבקר חסדך

חסד שעשה אמת ויציב כולה על 
עם אבותיו היא שהוציאם 
ממצרים ובקע להם הים והעבירם 
וברכת אמת ואמוה מדבר בה אף 
על העתידות שאו מצפים שיקיים 
לו הבטחתו ואמותו לגאלו מיד 
מלכים ומיד עריצים ולשום פשו 
בחיים ולהדריכו על במות אויביו 

   כל אלה הסים התדירים תמיד:
בהודאה . באבות וכשהוא כורע

כורע בברוך וזוקף את עצמו 
כשהוא מזכיר את השם על שם ה' 

   זוקף כפופים (תהלים קמו):
 . לשון הכעה: חת

. שבט ביד אדם וחובטו כחיזרא
   כלפי מטה בבת אחת:

. בחת ראשו תחלה זקיף כחיויא
ואח''כ גופו שלא תראה כריעתו 

   עליו כמשוי:
. כחש הזה כשהוא זוקף כחויא

הראש תחלה וזקף  עצמו מגביה
   מעט מעט:

. לפי שבימים הללו המלך הקדוש
הוא מראה מלכותו לשפוט את 

   העולם:
. כמו מלך המשפט. המלך המשפט

כמו ושאי הארון הברית (יהושע ג) 
כמו ארון הברית וכן המסגרות 
המכוות (מלכים ב טז) שהוא כמו 
מסגרות המכוות וכן העמק 
הפגרים (ירמיהו לא) כמו עמק 

   פגרים:ה
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        יב, ביב, ביב, ביב, ב .57
ר ִחיְנָנא ָסָבאְוָאַמר  ה ּבַ ֵמיּה ּדְ  ַרּבָ ְ    :ַרבִמׁשּ

ׁש ִנְקָרא חֹוֵטא ׁש ַרֲחִמים ַעל ֲחֵבירֹו ְוֵאינֹו ְמַבּקֵ ר לֹו ְלַבּקֵ ֶאְפׁשָ ל ׁשֶ    ,כָּ
ֱאַמר ּנֶ ם ָאנִֹכי " :ׁשֶ ַעְדֶכםּגַ ל ּבַ ּלֵ י ֵמֲחטֹא ַלה' ֵמֲחדֹל ְלִהְתּפַ   .(שמואל א יב, כג) "ָחִליָלה ּלִ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ְלִמיד ָחָכםִאם  ֲחֶלה ַעְצמֹו ָעָליו ּתַ ּיַ    .הּוא ָצִריְך ׁשֶ
   ?ַמאי ַטֲעָמא

ְכִתיב ּום ּדִ ם ָעַלי ְוּגֹוֶלה ֶאת ָאְזִני" :ִאיֵליָמא ִמׁשּ אִני - (שמואל א כב, ח) "ְוֵאין חֹוֶלה ִמּכֶ יְלָמא ֶמֶלְך ׁשַ    !ּדִ
א ֵמָהָכא י" :ֶאּלָ ֲחלֹוָתם ְלבּוׁשִ    .(תהילים לה, יג) ְוגֹו' "ַוֲאִני ּבַ

  
  
  

ר ִחיְנָנא ָסָבאְוָאַמר  ה ּבַ ֵמיּה ּדְ  ַרּבָ ְ    :ַרבִמׁשּ
ל  יׁש ּבֹו מֹוֲחִלין לֹו ַעל כָּ ּיֵ ַבר ֲעֵביָרה ּוִמְתּבַ ה ּדְ ל ָהעֹוׂשֶ    ,ֲעֹונֹוָתיוכָּ

ֱאַמר ּנֶ ּתְ " :ׁשֶ ִרי ָובֹׁשְ ְזּכְ ֵתךְ  ,ְלַמַען ּתִ ִלּמָ ֵני ּכְ ה ִמּפְ ְתחֹון ּפֶ ְך עֹוד ּפִ    ,ְולֹא ִיְהֶיה ּלָ
ית ְנֻאם ה' ֱאלִֹהים ר ָעׂשִ ִרי ָלְך ְלָכל ֲאׁשֶ ַכּפְ   .(יחזקאל טז, סג) "ּבְ

  

אִני יְלָמא ִצּבּור ׁשַ    !ּדִ

  
א ֵמָהָכא אּולַוּיֹאֶמר " :ֶאּלָ מּוֵאל ֶאל ׁשָ ִני ְלַהֲעלֹות אֹוִתי :ׁשְ ְזּתַ ה ִהְרּגַ    ?!ָלּמָ

אּול י :ַוּיֹאֶמר ׁשָ ים ִנְלָחִמים ּבִ ּתִ    ,ַצר ִלי ְמאֹד ּוְפִלׁשְ
ֲחלֹמֹות ם ּבַ ִביִאים ּגַ ַיד ַהּנְ ם ּבְ    ,ַוה' ָסר ֵמָעַלי ְולֹא ָעָנִני עֹוד ּגַ

ה   .(שמואל א כח, טו) "ָוֶאְקָרֶאה ְלָך ְלהֹוִדיֵעִני ָמה ֶאֱעׂשֶ

ים לֹא ָקָאַמר ַקְטֵליּה ְלנֹוב ִעיר ַהּכֲֹהִנים ,ְוִאיּלּו אּוִרים ְותּוּמִ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
א ַמּיָ ַאִחילּו ֵליּה ִמן ׁשְ ִין ּדְ    ?ּוִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ אּול" :ׁשֶ מּוֵאל ֶאל ׁשָ יוּ  ... ַוּיֹאֶמר ׁשְ ה ּוָבֶניָך ִעּמִ   .(שמואל א כח, יט) "ָמָחר ַאּתָ

י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ
י" ִתי – "ִעּמִ ְמִחיּצָ    .ּבִ
  

ָנן ָאְמֵרי ֵמָהָכא    :ְוַרּבָ
ִחיר ה'" אּול ּבְ ִגְבַעת ׁשָ ת קֹול ְוָאְמָרה  - (שמואל ב כא, ו) "ְוהֹוַקֲענּום ַלה' ּבְ ִחיר ה'"ָיְצָתה ּבַ    ."ּבְ
  
  

  רש"י
ה''ג ואם תלמיד חכם הוא וצריך 
. לרחמים צריך שיחלה עצמו עליו

אם ת''ח הוא זה שצריך לרחמים 
  צריך שיחלה חבירו עצמו עליו:

. על דואג ואחיתופל הוא בחלותם
   אומר שהיו ת''ח:

. סיפיה דקרא למען תזכרי ובושת
   בכפרי לך את כל אשר עשית:

. ולא א''ל בחלומות גם בביאים גם
גם באורים לפי שתבייש ממו 
שלא יאמר לו אתה גרמת לעצמך 
שלא עית באורים ותומים לפי 

   שהרגת את הכהים:
. סברי מהכא שמעין דאחילו ורבן

   לו:
. גבעוים אמרו לדוד והוקעום

בסוף ימיו שהיה רעב ג' שים 
וישאל דוד בה' ויאמר ה' אל שאול 

בית הדמים על אשר המית את ואל 
הגבעוים שהרג את הכהים שהיו 
מספיקים לגבעוים לחם ומים 
שהגבעוים תם יהושע חוטבי 
עצים ושואבי מים למזבח ויאמר 
דוד אל הגבעוים ובמה אכפר לכם 
וברכו את חלת ה' והם אמרו לו 
יותן לו שבעה אשים מביו 
והוקעום בגבעת שאול ובת קול 

ימה אחריהם בחיר ה' יצאה וסי
דודאי הם לא אמרו בחיר ה' שהרי 

  לגותו היו באין ולא לכבודו:
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יָאַמר  ן זּוַטְרּתִ י ֲאָבהּו ּבֶ ר ְזִביָדאָאַמר  ַרּבִ    :ַרב ְיהּוָדה ּבַ

ְקִר  ָלק ּבִ ת ּבָ ָרׁשַ ׁשּו ִלְקּבֹוַע ּפָ ּקְ ַמעּבִ    ,יַאת ׁשְ
ֵני ָמה לֹא ְקָבעּוָה     ?ּוִמּפְ

ּום טֹוַרח ִצּבּור    .ִמׁשּ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
ּה  ְכִתיב ּבָ ּום ּדִ ְצָרִים" :ִאיֵליָמא ִמׁשּ ָקלֹות - (במדבר כג, כב) "ֵאל מֹוִציָאם ִמּמִ ת ִמׁשְ ית ּוָפָרׁשַ ת ִרּבִ ָרׁשַ    !ֵליָמא ּפָ
ֶהן ְיִציַאת ִמְצַרִים ְכִתיב ּבָ    !ּדִ

  
א ָאַמר  ר ָאִביןֶאּלָ י יֹוֵסי ּבַ    :ַרּבִ

ּה ַהאי ְקָרא ְכִתיב ּבָ ּום ּדִ ֲאִרי ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנוּ " :ִמׁשּ ַכב ּכַ ַרע ׁשָ   .(במדבר כד, ט) "ּכָ

  
סּוָקא ְותּו לֹא    !ְוֵליָמא ַהאי ּפְ

  
ְסִקיָנן ינּו ּפַ ה ַרּבֵ ַפְסָקּה מֹׁשֶ ה ּדְ ָרׁשָ ל ּפָ ִמיֵרי כָּ    ,ּגְ

ְסִקיָנן ינּו לֹא ּפַ ה ַרּבֵ ְסָקּה מֹׁשֶ לֹא ּפַ    .ּדְ
  
  

ֵני ָמה ְקָבעּוָה  ת ִציִצית ִמּפְ ָרׁשַ    ?ּפָ
  

ר ֲחִביָבאָאַמר     :ַרב  ְיהּוָדה ּבַ
ָבִרים ה ּדְ ָ ּה ֲחִמׁשּ ׁש ּבָ ּיֵ ֵני ׁשֶ    :ִמּפְ

   ,ִמְצַות ִציִצית
   ,ְיִציַאת ִמְצַרִים

   ,עֹול ִמְצֹות
   ,ְוַדַעת ִמיִנים

   ,ִהְרהּור ֲעֵביָרה
   .ֲעבֹוָדה ָזָרהְוִהְרהּור 

  
ן ַלת ְמָפְרׁשָ ָלָמא ָהֵני ּתְ ׁשְ    :ּבִ

ְכִתיב "עֹול ִמְצֹות" ל ִמְצֹות ה'" :ּדִ ם ֶאת ּכָ    ."ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרּתֶ
ְכִתיב "ִציִצית"   ְוגֹו'  "ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת" :ּדִ
ְכִתיב "ְיִציַאת ִמְצַרִים" ר הֹוֵצאִתי" :ּדִ    .ְוגֹו' "ֲאׁשֶ

א  ַעת ִמיִנים ִהְרהּור ֲעֵביָרה ְוִהְרהּור "ֶאּלָ    ?ְמָנָלן – "ֲעבֹוָדה ָזָרהּדַ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
   .זֹו ִמינּות   - "ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם""

ִלּבֹו ֵאין ֱאלִֹהים" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר   .(תהילים יד, א) "ָאַמר ָנָבל ּבְ

   ,ֶזה ִהְרהּור ֲעֵביָרה  - "ַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם"
ֱאַמר ּנֶ ָרה ְבֵעיָני" :ׁשֶ י ִהיא ָיׁשְ ְמׁשֹון ֶאל ָאִביו אֹוָתּה ַקח ִלי ּכִ   .)ג, שופטים יד( "ַוּיֹאֶמר ׁשִ

ם זֹוִנים"    .ֲעבֹוָדה ָזָרהֶזה ִהְרהּור    - "ַאּתֶ
ָעִלים" ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ְזנּו ַאֲחֵרי ַהּבְ    "."ַוּיִ

  
  

  רש"י
. אל תקח מאתו שך פרשת רבית
(ויקרא כה) וסמיך ליה ותרבית וגו' 

   יציאת מצרים:
. אבי צדק וגו' ופרשת משקלות

(ויקרא יט) סיפיה דקרא אשר 
   הוצאתי אתכם וגו':

. דדמי לבשכבך ובקומך כרע שכב
שהקדוש ב''ה שומרו בשכבו 
ובקומו לשכב שלוים ושקטים 

   כארי וכלביא:
. וליכא טורח ולימא האי פסוקא

   צבור:
   כל מצותי: . ועשיתם אתעול מצות

. אותם ההופכים טעמי מיות
   התורה למדרש טעות ואליל:

וכן הוא אומר אמר בל בלבו אין 
. ואין לך בל מן ההופך אלהים

  דברי אלהים חיים:
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        יב, ביב, ביב, ביב, ב .59
ָנה   ִמׁשְ

ילֹות ּלֵ יִרין ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבַ    .ַמְזּכִ
ן ֲעַזְרָיה ָאַמר י ֶאְלָעָזר ּבֶ    :ַרּבִ

ן זֹוָמא ּה ּבֶ ָרׁשָ ּדְ ילֹות ַעד ׁשֶ ּלֵ ָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבַ תֵּ ָנה ְולֹא ָזִכיִתי ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ֶבן ׁשִ    ,ֲהֵרי ֲאִני ּכְ
ֱאַמר ּנֶ יךָ " :ׁשֶ ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ   .טז, ג)(דברים  "ְלַמַען ּתִ

יךָ " ִמים – "ְיֵמי ַחּיֶ    ,ַהּיָ
יךָ " ילֹות – "ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ    .ַהּלֵ
   :ֲחָכִמים אֹוְמִריםוַ 
יךָ " ה - "ְיֵמי ַחּיֶ    ,ָהעֹוָלם ַהּזֶ
יַח  - "ּכֹל" ׁשִ    .ְלָהִביא ִלימֹות ַהּמָ
  

ָמָרא    ּגְ
ְנָיא    :ּתַ

ן זֹוָמאָאַמר ָלֶהם "    :ֲחָכִמיםַל  ּבֶ
יִרין  יַח ְוִכי ַמְזּכִ ׁשִ    ?ְיִציַאת ִמְצַרִים ִלימֹות ַהּמָ

ָבר ֶנֱאַמר ִאים ְנֻאם ה'" :ַוֲהלֹא ּכְ ה ָיִמים ּבָ    ,ִהּנֵ
ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵני ִיׂשְ ר ֶהֱעָלה ֶאת ּבְ    ,ְולֹא יֹאְמרּו עֹוד ַחי ה' ֲאׁשֶ

ָרֵאל ית ִיׂשְ ר ֵהִביא ֶאת ֶזַרע ּבֵ ר ֶהֱעָלה ַוֲאׁשֶ י ִאם ַחי ה' ֲאׁשֶ    ,ֵמֶאֶרץ ָצפֹוָנה ּכִ
ם ים ׁשָ ְחּתִ ר ִהּדַ    !)ח-ז, ירמיה כג( "ּוִמּכֹל ָהֲאָרצֹות ֲאׁשֶ

קֹוָמּה  :ָאְמרּו לוֹ  ָעֵקר ְיִציַאת ִמְצַרִים ִמּמְ תֵּ    ,לֹא ׁשֶ
ר ִויִציַאת ִמְצַרִים ָטֵפל לוֹ  ְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות ִעיּקָ ֵהא ׁשִ תְּ א ׁשֶ    .ֶאּלָ

ה אֹוֵמר ּיֹוֵצא ּבֹו ַאתָּ ֶמךָ " :ּכַ ָרֵאל ִיְהֶיה ׁשְ י ִאם ִיׂשְ ְמָך עֹוד ַיֲעקֹב ּכִ ֵרא ׁשִ    ,(בראשית לה, י) "לֹא ִיּקָ

ָעֵקר    יג, א ּיֵ קֹומוֹ  'ַיֲעקֹב'לֹא ׁשֶ    ,ִמּמְ
א  ָרֵאל'ֶאּלָ ר 'ִיׂשְ    .ָטֵפל לוֹ  'ַיֲעקֹב'וְ  ,ִעיּקָ

רּו ִראׁשֹונֹות ְוַקְדמֹוִנּיֹות " :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ְזּכְ ְתּבֹוָננוּ ַאל ּתִ   .)יח, ישעיה מג( "ַאל ּתִ

רּו ִראׁשֹונֹות" ְזּכְ ְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות  - "ַאל ּתִ    ,ֶזה ׁשִ
ְתּבֹוָננוּ "    .זֹו ְיִציַאת ִמְצַרִים - "ְוַקְדמֹוִנּיֹות ַאל ּתִ
  
ה ִתְצָמח" ה ַעּתָ ה ֲחָדׁשָ    .)יט, ישעיה מג(" ִהְנִני עֹוׂשֶ

ֵני 88    :ַרב יֹוֵסףּתָ
   .ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוגזֹו 

ָבר ּדֹוֶמה ל ְלָמה ַהּדָ    ?ָמׁשָ
ּנוּ  ל ִמּמֶ ֶרְך ּוָפַגע ּבֹו ְזֵאב ְוִניּצַ ּדֶ ְך ּבַ ָהָיה ְמַהּלֵ ה ְזֵאב ,ְלָאָדם ׁשֶ ר ְוהֹוֵלְך ַמֲעׂשֵ    .ְוָהָיה ְמַסּפֵ

ּנוּ  ל ִמּמֶ ַגע ּבֹו ֲאִרי ְוִניּצַ ה  ,ּפָ ר ְוהֹוֵלְך ַמֲעׂשֵ    .ֲאִריְוָהָיה ְמַסּפֵ
ּנוּ  ל ִמּמֶ ַגע ּבֹו ָנָחׁש ְוִניּצַ ה ָנָחׁש  ,ּפָ ר ְוהֹוֵלְך ַמֲעׂשֵ ֵניֶהם ְוָהָיה ְמַסּפֵ ה ׁשְ ַכח ַמֲעׂשֵ    .ׁשָ

ָרֵאל ְך ִיׂשְ חֹות ֶאת ָהִראׁשֹונֹות :ַאף ּכָ ּכְ    .ָצרֹות ַאֲחרֹונֹות ְמׁשַ
  
   – )כז, דברי הימים א א( "ַאְבָרם הּוא ַאְבָרָהם"

ה  ִחּלָ תְּ ה ָאב ַלֲאָרםּבַ ה ָאב ְלָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ,ַנֲעׂשָ    .ּוְלַבּסֹוף ַנֲעׂשָ
ָרה ַרי ִהיא ׂשָ    ,ׂשָ

ָתּה  ַרי ְלאּוּמָ ית ׂשָ ה ַנֲעׂשֵ ִחּלָ תְּ ָרה ְלָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ,ּבַ ית ׂשָ    ."ּוְלַבּסֹוף ַנֲעׂשֵ
  

ֵני  ָראּתָ ר ַקּפָ    :ּבַ
ל ַהּקֹוֵרא ְלַאְבָרָהם " ֱאַמר 'ַאְבָרם'ּכָ ּנֶ ה ׁשֶ ֲעׂשֵ ְמָך ַאְבָרָהם" :עֹוֵבר ּבַ   .)ה, בראשית יז( "ְוָהָיה ׁשִ

י ֱאִליֶעֶזר     :אֹוֵמרַרּבִ
ָלאו    ,עֹוֵבר ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ֵרא עֹוד " :ׁשֶ ְמָך ַאְבָרם ֶאתְולֹא ִיּקָ   .")ה, בראשית יז( "ׁשִ

  
ָרה  ה ַהּקֹוֵרא ְלׂשָ א ֵמַעּתָ ַרי'ֶאּלָ י 'ׂשָ    ?ָהֵכי ַנּמִ
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  שהובאה על ידי רב יוסף.

  רש"י
  מתי' 

. מזכירין יציאת מצרים בלילות
פרשת ציצית בק''ש ואע''פ שאין 
לילה זמן ציצית דכתיב וראיתם 
אותו וזכרתם אומרים אותה 

   בלילה מפי יציאת מצרים שבה:
. כבר הייתי ראה כבן שבעים שה

זקן ולא זקן ממש שבאת עליו 
שיבה יום שהעבירו רבן גמליאל 
 משיאותו ומיו רבי אלעזר בן
עזריה שיא כדאיתא לקמן בפרק 
תפלת השחר (ד' כח.) ואותו היום 

  דרש בן זומא מקרא זה:
. שהרי לא שיעקר יעקב ממקומו

מציו שקראו הקב''ה יעקב אחר 
זאת ברדתו למצרים שאמר 
ויאמר אלהים לישראל ויאמר 
יעקב יעקב ויאמר הי (בראשית 

   מו):
. בתר אל תזכרו הי עושה חדשה

   תיב:ראשוות כ
. לאשי מדיתו בתחלה אב לארם

שמארץ ארם היה שאמר בעבר 
ההר ישבו אבותיכם (יהושע כד) 
ואומר אל ארם הרים אל עיר חור 

   (בראשית כד):
. אב המון גוים (שם אב לכל העולם

   יז):
  . לשון יחיד משמע שרתי:שרי
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ִריְך הּוא ָאַמר ְלַאְבָרָהם א ּבְ ָמּה " :ָהָתם קּוְדׁשָ ָרה ׁשְ י ׂשָ ָרי ּכִ ָמּה ׂשָ ָך לֹא ִתְקָרא ֶאת ׁשְ ּתְ ַרי ִאׁשְ    ."ׂשָ
  

ה ַהּקֹוֵרא ְלַיֲעקֹב  א ֵמַעּתָ י 'ַיֲעקֹב'ֶאּלָ    ?ָהֵכי ַנּמִ
  

אִני ָהָתם ֵריּה ְקָרא ,ׁשַ ָהַדר ַאְהּדְ    ,ּדְ
  

ְכִתיב ְיָלה ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב" :ּדִ ַמְראֹות ַהּלַ ָרֵאל ּבְ   .בראשית מו, ב)( "ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְלִיׂשְ
  

ר ָאִביןֵמִתיב  י יֹוֵסי ּבַ יָמא  ַרּבִ ר ְזִביָדאְוִאיּתֵ י יֹוֵסי ּבַ    :ַרּבִ
ה הּוא " ַאְבָרםַאּתָ ַחְרּתָ ּבְ ר ּבָ   !)ז, נחמיה ט( "ה' ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ַרֲחָמָנא ָבֵחיּה ּדְ ר ִלׁשְ ָקא ְמַסּדֵ ָרא ,ָהָתם ָנִביא הּוא ּדְ ֲהָוה ֵמִעיּקָ   .ַמאי ּדַ
  
  

        הדרן עליך מאימתיהדרן עליך מאימתיהדרן עליך מאימתיהדרן עליך מאימתי
  

    

  רש"י
. דמעיקרא אשר מסדר שבחיה

בחרת בו בהיות שמו אברם ושמת 
 שמו אברהם: 

  


