ברכות פרק ראשון

תורה פרשה ראשונה
אשית בָּ ָּרא אֱֹלהִׁ ים אֵ ת הַ שָּ מַ יִׁ ם וְּ אֵ ת הָּ אָּ ֶרץ( :ב) וְּ הָּ אָּ ֶרץ הָּ יְּ תָּ ה תֹ הּו וָּבֹ הּו וְּ חשֶ ְך עַל פְּ נֵי ְּתהֹום וְּ רּוחַ אֱֹלהִׁ ים
(א) בְּ ֵר ִׁ
ְּמ ַרחֶ פֶת עַל פְּ נֵי הַ מָּ יִׁ ם( :ג) ַוי ֹאמֶ ר אֱֹלהִׁ ים יְּ הִׁ י אֹור וַיְּ הִׁ י אֹור( :ד) ַוי ְַּרא אֱֹלהִׁ ים אֶ ת הָּ אֹור כִׁ י טֹוב ַויַבְּ דֵ ל אֱֹלהִׁ ים בֵ ין
הָּ אֹור ּובֵ ין הַ חשֶ ְך( :ה) וַיִׁקְּ ָּרא אֱֹלהִׁ ים לָּאֹור יֹום וְּ לַחשֶ ְך קָּ ָּרא לָּיְּ לָּה וַיְּ הִׁ י ע ֶֶרב וַיְּ הִׁ י בֹ קֶ ר יֹום אֶ חָּ ד:
קריאת שמע (דברים ו'}
(ד) ְּשמַ ע יִׁ ְּש ָּראֵ ל יְּ דֹ וָּד אֱֹלהֵ ינּו יְּ דֹ וָּד אֶ חָּ ד( :ה) וְּ אָּ הַ בְּ תָּ אֵ ת יְּ דֹ וָּד אֱֹלהֶ יָך בְּ כָּל לְּ בָּ בְּ ָך ּובְּ כָּל נַפְּ ְּשָך ּובְּ כָּל ְּמאֹ דֶ ָך( :ו) וְּ הָּ יּו
הַ ְּדבָּ ִׁרים הָּ אֵ לֶה אֲשֶ ר אָּ נֹ כִׁ י ְּמצַ ּוְּ ָך הַ יֹום עַל לְּ בָּ בֶ ָך( :ז) וְּ ִׁשנַנְּ תָּ ם לְּ בָּ נֶיָך וְּ ִׁדבַ ְּרתָּ בָּ ם בְּ ִׁשבְּ ְּתָך בְּ בֵ יתֶ ָך ּובְּ לֶכְּ ְּתָך בַ דֶ ֶרְך
ּובְּ שָּ כְּ בְּ ָך ּובְּ קּומֶ ָך( :ח) ּוקְּ שַ ְּרתָּ ם לְּ אֹות עַל יָּדֶ ָך וְּ הָּ יּו לְּ טֹ טָּ פֹ ת בֵ ין עֵינֶיָך(:ט) ּוכְּ תַ בְּ תָּ ם עַל ְּמז ֻזֹות בֵ יתֶ ָך ּובִׁ ְּשע ֶָּריָך:
פרק ראשון
משנה א' הלכה א'
קֹורין אֶ ת ְּשמַ ע קריאת שמע כנאמר בפרשת שמע ישראל בְּ ע ְַּרבִׁ ית[ן] בערבִׁ .משָּ עָּה שֶ הַ כֹ הֲנִׁ ים
מֵ אֵ ימָּ תַ י ממתי ִׁ
נִׁ כְּ נ ִָּׁסים[ן] ֶל ֱא{ו}כֹ ל בִׁ ְּתרּומָּ תָּ ן כהנים העובדים בבית המקדש ,ושומרים על טהרת הגוף ,טובלים בערב ואוכלים
אֹומ ִׁרים,
מּורה[ת] הָּ ִׁראשֹונָּה שליש הלילהִׁ ,דבְּ ֵרי ַרבִׁ י אֱלִׁ י ֶעזֶרַ .ו ֲחכ ִָּׁמים ְּ
תרומה לאחר צאת הכוכבים ,,עַד סֹוף הָּ אַ ְּש ָּ
עַד חֲצֹותַ .רבָּ ן ג ְַּמלִׁ יאֵ ל אֹומֵ ר ,עַד שֶ ַי ֲעלֶה עַמּוד כוכב הַ שַ חַ ר .מַ עֲשֶ ה [ו]שֶ בָּ אּו בָּ נָּיו של רבן גמליאל ִׁמבֵ ית הַ ִׁמ ְּשתֶ ה,
[ו]אָּ ְּמרּו לֹו ,ל ֹא קָּ ִׁרינּו הערב אֶ ת ְּשמַ ע .אָּ מַ ר לָּהֶ םִׁ ,אם ל ֹא ָּעלָּה עַמּוד הַ שַ חַ ר ,חַ יָּבִׁ ין אַ תֶ ם לִׁ קְּ רֹות .וְּ ל ֹא זֹו בִׁ לְּ בַ ד ,אֶ לָּא
כָּל מַ ה שֶ אָּ ְּמרּו ֲחכ ִָּׁמים שזמנו עַד חֲצֹותִׁ ,מצְּ וָּתָּ ן עַד שֶ ַי ֲעלֶה עַמּוד הַ שָּ חַ ר .כגון הֶ קְּ טֵ ר ֲחלָּבִׁ ים וְּ אֵ בָּ ִׁרים שריפת אותו
חלק של הקרבנות שאינו נאכל ולא נשרף ביום ִׁ ,מצְּ וָּתָּ ן עַד שֶ ַי ֲעלֶה עַמּוד הַ שָּ חַ ר .וְּ כָּל הקרבנות הַ ֶנ ֱאכָּלִׁ ין לְּ יֹום אֶ חָּ ד
בין על ידי הכהנים ובין על ידי ישראליים טהורים ִׁ ,מצְּ וָּתָּ ן זמן אכילתן עַד שֶ ַי ֲעלֶה עַמּוד הַ שַ חַ רִׁ .אם כֵן ,לָּמָּ ה אָּ ְּמרּו
ֲחכ ִָּׁמים עַד חֲצֹות ,כְּ דֵ י לְּ הַ ְּרחִׁ יק אֶ ת הָּ אָּ דָּ ם ִׁמן הָּ עֲבֵ ָּירה שלא יכשל :
בבלי ברכות ב.
ירושלמי ברכות א.
 ,ושוא
(גמרא) תנא היכא קאי ,שואל ,הלימוד הזה היכן מתחיל דקתני שכבר יודע
גמ' שואל אנן תנינן אנחנו
מצוות קריאת שמע ושואל מאימתי? ותו ועוד שואל ,מאי שנא ,מדוע זה
למדנו במשנה משעה שהכהנים
דתני בערבית ברישא ,לומד דיני קריאת שמע של ערבית בראשונה לתני
נכנסין לוכל לאכול בתרומתן.
ילמד דיני קריאת שמע דשחרית ברישא ,ועונה תנא אקרא קאי ,הלומד
ואילו תני רבי חייא למד משעה
שדרך בני אדם נכנסין לאכול
נמצא בלימוד התורה דכתיב דברים ו' (ז) ו ְִׁש ַּננְתָּ ם לְ בָּ נֶיָך וְ ִׁדבַּ ְרתָּ בָּ ם בְ ִׁשבְ ְתָך
פיתן בלילי שבת והדברים
בְ בֵ יתֶ ָך ּובְ לֶכְ ְתָך בַּ דֶ ֶרְך ּובְּ שָּ כְּ בְּ ָך ּובְּ קּומֶ ָך :והכי קתני וכך שואל ,זמן קריאת
נראים כסותרים .ותני עלה
שמע דשכיבה אימת? ועונה משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן ,ואי
ולמדנו על זה כי בכל זאת
בעית אימא ואם תרצה אומר בדרך אחרת ,וכאן עונה לשאלה השניה ,יליף
קרובים דבריהן להיות שוין.
ֱֹלהים לָּאוֹר יוֹם
לומד מברייתו של עולם ,דכתיב :בראשית א' (ה) ַּוי ְִׁק ָּרא א ִׁ
ושואל איתא חמי בא וראה
ַּחשְך קָּ ָּרא ָּל ְילָּה וַיְּ הִׁ י ע ֶֶרב וַיְּ הִׁ י בֹוקֶ ר יֹום אֶ חָּ ד :ושואל אי הכי אם כך סיפא
וְ ל ֶ
משעה שהכהנים נכנסין לוכל
דקתני במשנה ד' נלמד בַ שַ חַ ר בבוקר ְּמבָּ ֵרְך ְּשתַ יִׁם לְּ ָּפנֶיהָּ וְּ אַ חַ ת לְּ אַ ח ֲֶריהָּ ,
בתרומתן יממא הוא עדיין יום
ּושתַ יִׁם לְּ אַ ח ֲֶריהָּ ַ .אחַּ ת אֲ רֻ כָּה וְַאחַּ ת ְקצָּ ָּרה .לתני ילמד
ּובָּ ע ֶֶרב ְּשתַ יִׁ ם לְּ ָּפנֶיהָּ ְּ
ועם כוכביא הוא או התחלת
דיני דערבית ברישא ,כפי שהקדים בבריאת העולם ערב לבוקר ,ועונה תנא,
הלילה בצאת הכוכבים ,ואילו
הלומד פתח בערבית כמעשה בראשית והדר תני ואחר כך למד בשחרית,
משעה שדרך בני אדם נכנסין
עד דקאי וכשגיע בשחרית פריש מילי מסביר ומרחיב בדיני דשחרית ,והדר
לאכול פתן בלילי שבת שעה
ואח"כ יחזור לפריש מילי ,דיני תפילת דערבית :וחוזר אמר מר במשנה
ותרתי שעה או שעתיים בתוך
משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן" ושואל ,מכדי נבדוק כהנים אימת
ליליא לילה הוא ,ואתה אמרת
קאכלים תרומה משעת צאת הכוכבים בלילה לתני ,ילמד בפשטות משעת
קרובים דבריהן להיות שוין?
צאת הכוכבים ,ועונה מלתא אגב אורחיה  ,דרך אגב קמשמע לן ,משמיע לנו
ועונה .אמר רבי יוסי תיפתר
דבר נוסף ,כהנים שנטמאו וטבלו אימת קא אכלי בתרומה משעת צאת
הדבר יוסבר באילין כופרניא
הכוכבים .והא קמשמע לן ,וכאן רוצה ללמד אותנו ,דכפרה לא מעכבא ,יש
לא כולם ,אלא
דקיקייא
פעמים שאדם נטמא ועליו לטבול בערב ולמחרת בבוקר עליו להביא קרבן
הקטנים
במקומות
הכפריים
ורק אז הוא רשאי לבוא לבית המקדש ,פרק זמן זה מאז טבילתו עד להבאת
אשר דאורחיהון מסתלקא
קרבנו הוא נקרא "מחוסר כיפורים" .ובהזדמנות זו מלמדת אותנו המשנה כי
שעבודתם מסתיימת עד דהוא
אכילת תרומה מותרת גם לפני הבאת הקרבן ,כדתניא כנאמר ויקרא כב' (ז)

יממא מוקדם ביום דצדי לון
ואוכלים מיקמי חיותא לפני
הלילה ,כמו הכוהנים אוכלי
התרומה .תני למדנו הקורא
קריאת שמע קודם לכן לפני
צאת הכוכבים ,לא יצא ידי
חובתו ,ושואל אם כן למה
קורין אותה בבית הכנסת?
ועונה אמר רבי יוסי אין קורין
אותה בבית הכנסת בשביל
לצאת ידי חובתו אלא כדי
תפילת
בתפילה
לעמוד
העמידה ,מה שאנו קוראים
היום תפילת "שמונה עשרי"
מתוך דבר של תורה וקריאת
שמע הוא פרק מן התורה .ר'
זעירא אמר בשם רב ירמיה
ספק בירך על מזונו ברכת
המזון ספק לא בירך ,צריך
לברך דכתיב כי כתוב בתורה
דברים ח'(י) וְּ אָּ כַלְּ תָּ וְּ שָּ בָּ עְּ תָּ
ּובֵ ַרכְּ תָּ אֶ ת ְי ֹהוָּה אֱֹלהֶ יָך עַּ ל
ָארץ הַּ ֹטבָּ ה אֲ ֶשר נָּתַּ ן לְָּך:זה
הָּ ֶ
לגבי ברכת המזון שהוא כתוב
בתורה אבל ספק התפלל ספק
לא התפלל והכוונה לתפילת
העמידה אל יתפלל ודלא וזאת
בניגוד לדעתו כרבי יוחנן,
דאמר רבי יוחנן ,ולואי
שיתפלל אדם כל היום כולו,
ומסביר דעתו של ר' יוחנן למה
שאין תפילה מפסדת אובדת
לריק מכל מקום אנו יודעים כי
לדעת הציטוט הנ"ל ספק
התפלל אינו חוזר .ועכשיו
נברר דבר אחר ספק קרא ספק
לא קרא קריאת שמע
נישמעינה מן הדא ועל זה נקבל
תשובה מן הדברים הבאים
הקורא קודם לכן לא יצא ידי
חובתו ,ושואל וקודם לכן לאו
ספק הוא? ואתה אמרת צריך
לקרות ,הדא אמרה זאת
אומרת ספק קרא ספק לא קרא
צריך לקרות שנית  .ומרחיב
סימן לדבר משיצאו הכוכבים.
ואף על פי שאין ראיה לדבר

ּובָּ א הַ שֶ מֶ ש וְּ טָּ הֵ ר וְ ַאחַּ ר יֹאכַּ ל ִׁמן הַּ קֳּ דָּ ִׁשים כִׁ י ל ְַּחמ ֹו הּוא :ולמד ביאת שמשו
מעכבתו מלאכול בתרומה ואין כפרתו מעכבתו מלאכול בתרומה ,ועל לימוד
זה מערר ושואל ,וממאי דהאי ובא השמש פירושו שקיעת ביאת השמש והאי
וטהר  -טהר יומא ,פירושו -גמר היום? ,דילמא ,אולי ביאת אורו הוא,
פירושו עלית הבוקר למחרת ומאי וטהר ,ומה שכתוב וטהר  ,טהר גברא,
האדם נטהר ,אמר רבה בר רב שילא ,דוחה פרשנות זו לפסוק ,אם כן לימא
יכתב קרא ויטהר בעתיד ,מאי והפירוש הנכון ,וטהר -טהר יומא  ,כדאמרי
אינשי ,כמאמר המקובל בין אנשים ,איערב שמשא ואדכי יומא ,שקעה
השמש ועבר היום ,במערבא בארץ-ישראל הנמצאת במערב בבל הא דרבה
בר רב שילא לא שמיע להו לא שמעו דרשתו של רבה ,ובעו לה מיבעיא,
ושאלו ,האי ובא השמש ביאת שמשו הוא",ובא השמש" משמעותו
שקיעה? ,ומאי וטהר טהר יומא ,ו"טהר" משמעותו סוף היום ,או דילמא ,
או אולי ,ביאת אורו הוא ,עלית הבוקר ,ומאי וטהר  ,טהר גברא ,ואז בבוקר
האדם מביא קרבנותיו נטהר? והדר פשטו לה ,ומצאו סימוכין לדבר
מברייתא ,משנה שלא כלולה בסדר המשניות שסידר רבי יהודה הנשיא
ונחשבת למשנה חיצונית ,מדקתני בברייתא ,היות ושם למדנו ,סימן לדבר
צאת הכוכבים שמע מינה מובן ביאת שמשו ,שמדובר בעת שקיעת השמש
הוא .ומאי וטהר ,טהר יומא ,נגמר היום ,אמר מר למדנו במשנה "משעה
שהכהנים נכנסין לאכול בתרוימתן" .ורמינהו ,ושואל למדנו במקום אחר
"מאימתי קורין את שמע בערבין משהעני נכנס לאכול פתו במלח עד שעה
שעומד ליפטר מתוך סעודתו" ומבהיר ,סיפא ודאי פליגא אמתניתין ,הקטע
האחרון סיום שעת קריאת שמע ודאי חולק על המשנה .אבל הקטע
הראשון האמנם חולק ,רישא מי לימא פליגי אמתניתין? ומניח שאין הכרח
לקבוע שאלו שני זמנים שונים ,לא ,עני בשבתות ,וכהן ביום חול ,חד
שיעורא הוא ,הם אותו הזמן ,ורמינהו ,ושואל ומצטט ממקום אחר",
מאימתי מתחילין לקרות קריאת שמע בערבית משעה שבני אדם נכנסין
לאכול פתן בערבי שבתות דברי רבי מאיר ,וחכמים אומרים משעה
שהכהנים זכאין לאכול בתרומתן" ומסביר ,סימן לדבר צאת הכוכבים ,ואף
על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר מן הכתוב בספר נחמיה ,שנאמר :פרק
ד' (טו) ַו ֲאנַחְּ נּו עֹ ִׁשים בַ ְּמלָּאכָּה וְּ חֶ צְּ יָּם מַ ֲחזִׁיקִׁ ים בָּ ְּרמָּ חִׁ ים מֵ עֲלֹות הַ שַ חַ ר עַד
צֵ את הַ כֹוכָּבִׁ ים :ואומר ,ובהמשך בפסוק הבא( ,טז) גַּ ם בָּ עֵ ת הַּ ִׁהיא ָאמַּ ְר ִׁתי
ְרּוש ָּל ִׁים וְּ הָּ יּו לָּנּו הַ לַיְּ לָּה ִׁמ ְּשמָּ ר וְּ הַ יֹום ְּמלָּאכָּה:
לָּעָּ ם ִׁאיש וְ ַּנעֲר ֹו יָּלִׁ ינּו בְ תוְֹך י ָּ
ושואל ,מאי ואומר ,לשם מה מוסיף את הפסוק הנוסף ,וכי תימא ,,אולי
תרצה לאומר ,מכי ערבא שמשא ליליא ,משקיעת החמה לילה הוא ,ואינהו
והם דמחשכי ומקדמי ,הקדימו מוקדם יותר בעבודת הקודש של ביצור
החומה ואחרו עד מאוחר בלילה ,לכן אומר תא שמע "והיו לנו הלילה משמר
והיום מלאכה" ועכשיו מסביר קא סלקא דעתך  ,האם עולה על דעתינו-
יכולנו לחשוב  ,דעני ובני אדם חד שעורא הוא ,הם זמן זהה ,ואי אמרת עני
וכהן חד שעורא הוא חכמים האומרים שזמן קריאת שמע הוא משעת
אכילת תרומה ,היינו רבי מאיר ,האומרים משעת אכילה של עני בערב
שבת ואם כן במה חולקים? ,אלא שמע מינה ,עני שעורא לחוד ,זמן אחר,
וכהן שעורא לחוד זמן אחר וכאן מנסים מהלך אחר-שונה נכון ,לא עני וכהן
חד שעורא הוא ולא ועני ובני אדם לאו חד שעורא הוא  ,ומה תרצה לומר
ועני וכהן חד שעורא הוא ורמינהו ,גם על זה יש לי שאלה ,מצטט ,מאימתי
מתחילין לקרות שמע בערבין משעה שקדש היום בערבי שבתות" דברי רבי
אליעזר ,רבי יהושע אומר משעה שהכהנים מטוהרים לאכול בתרומתן ,רבי

זכר לדבר ולפנינו פסוק
מנחמיה ד' שאמנם אינו יכול
להיחשב כראיה גמורה (טו)
ַו ֲאנַחְּ נּו עֹ ִׁשים בַ ְּמלָּאכָּה וְּ חֶ צְּ יָּם
מַ ֲחזִׁיקִׁ ים בָּ ְּרמָּ חִׁ ים מֵ עֲלֹות
הַ שַ חַ ר עַד צֵ את הַ כֹוכָּבִׁ ים:
וכתיב (טז) גַּ ם בָּ עֵ ת הַּ ִׁהיא
ָאמַּ ְר ִׁתי לָּעָּ ם ִׁאיש וְ ַּנעֲר ֹו יָּלִׁ ינּו
ְרּושלָּם וְּ הָּ יּו לָּנּו הַ לַיְּ לָּה
בְ תוְֹך י ָּ
ִׁמ ְּשמָּ ר וְּ הַ יֹום ְּמלָּאכה :ושואל.
כמה כוכבים יצאו ויהא לילה?
ועונה רבי פינחס אמר בשם
רבי אבא בר פפא כוכב אחד
ודאי יום .שנים ספק לילה.
שלשה ודאי לילה .וחוזר
ושואל שנים ספק והכתיב עד
צאת הכוכבים ,כוכבים אפילו
שנים משמע ומאשר אלא
מיעוט כוכבים שנים אבל
קדמיא הראשון לא מתחשב לא
נחשב .ומדייק מהדברים
האמורים משמע ,בערב שבת
ראה כוכב אחד ועשה מלאכה
פטור ,כי עדיין לא לילה ,שנים
מביא קרבן אשם תלוי איל
לקרבן על ספק חטא .שלשה
מביא חטאת קרבן המביא
לכפרת עוון .במוצאי שבת
ראה כוכב אחד ועשה מלאכה
מביא חטאת .שנים מביא אשם
תלוי .שלשה פטור כי השבת
כבר יצאה ,ושואל ,רבי יוסי
בר' בון בעי ,אין תימר אם
תאמר שנים ספק ,ראה שני
כוכבים בערב שבת ,והתרו בו,
ועשה מלאכה ,ושוב ראה שני
כוכבים במוצאי שבת והתרו בו
ועשה מלאכה ,ויש לנו כלל
"אין עונשין אלא אם
מזהירים" לכן כדי לחייב יש
להתרות מה נפשך איך שלא
יהיה אם הראשונים יום הן אף
האחרונים יום הן ,ויהא חייב
על האחרונים .אם האחרונים
לילה אף הראשונים לילה ויהא
חייב על הראשונים .אבל ראה
שני כוכבים בערב שבת וקצר

מאיר אומר משעה שהכהנים טובלין לאכול בתרומתן ,אמר לו רבי יהודה
והלא כהנים מבעוד יום הם טובלים? רבי חנינא אומר ,משעה שעני נכנס
לאכול פתו במלח  ,רבי אחאי ואמרי לה ,ויש הגורסים ,רבי אחא אומר,
משעה שרוב בני אדם נכנסין להסב לסעודתם .ושואל ,ואים אמרת עני וכהן
חד שעורא הוא רבי חנינא ,האומר שהזמן הוא שעני נכנס לאכול ,היינו רבי
יהושע ,האומר משעה שהכוהנים מטוהרים ,אלא לאו שמע ,ואם הם חולקין
משתמע מינה ,שעורא דעני לחוד אחר ,ושעורא דכהן לחוד אחר ,ומסכם,
שמע מינה ,אכן כך הדבר .ונשאר עוד לברר ,הי מנייהו ,איזהו מאוחר ,ועונה
מסתברא דעני מאוחר ,דאי אמרת דעני מוקדם רבי חנינא ,האומר משעה
שהעני אוכל ,היינו רבי אליעזר ,האומר משעה שקידש יום השבת ,אלא
לאו שמע מינה דעני מאוחר ,ומסכם שמע מינה ,כך הדברים :חוזר לעניין
הקודם ,אמר מר :אמר ליה רבי יהודה והלא כהנים מבעוד יום הם טובלים
ושואל ,שפיר קאמר ליה ,שאלה טובה שאל רבי יהודה לרבי מאיר ,ועונה
ורבי מאיר הכי קאמר ליה ,כך עונה לו ,מי סברת דאנא ,וכי חשבת אני אבין
השמשות דידך שלך קא אמינא מייחס ,אנא אבין השמשות דרבי יוסי קא
אמינא מתייחס ,דאמר רבי יוסי בין השמשות כהרף עין ,זה נכנס וזה יוצא
ואי אפשר לעמוד עליו ,ואם טובלים סמוך ללילה זה כבר זמן שכיבה ,קשיא
דרבי מאיר האומר זמן קריאת שמע משעת אכילה בערב שבת ,אדרבי
מאיר האומר ,משעת טבילה ,ועונה ,תרי תנאים קבלו גרסאות שונות,
אליבא משמו דרבי מאיר .וכן קשיא דרבי אליעזר במשנה "משעה
שהכהנים נכנסים לאכול" אדרבי אליעזר האומר משעה שקדש יום השבת,
ועונה כתירוץ הקודם בבתרי תנאי אליבא דרבי אליעזר ואיבעית אימא ועוד
אפשר לומר רישא לאו רבי אליעזר היא  ,ודברי רבי אליעזר הנאמרים
במשנה מתייחסים רק לזמן עד מתי אפשר לומר קריאת שמע עד סוף
האשמורה :ושואל ומה דעתו מאי קסבר רבי אליעזר ? אי קסבר ,אם חושב
שלש משמרות הוי הלילה לימא עד ארבע שעות ,ואי קסבר ואם חושב
ארבע משמרות הוי הלילה לימא עד שלש שעות ? ועונה ,לעולם באמת
קסבר שלש משמרות הוי הלילה ,והא קא משמע לן ,וכאן רוצה ללמדנו,
דאיכא שיש במקביל משמרות ברקיע ,ואיכא ויש משמרות בארעא ,בכדור
הארץ ,דתניא ,וכך למדנו רבי אליעזר אומר :שלש משמרות הוי הלילה ,ועל
כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי ומתאונן שנאמר:
ירמיהו כה' (ל) וְאַּ תָּ ה ִׁתנָּבֵ א אֲ לֵיהֶ ם אֵ ת כָּל הַּ ְדבָּ ִׁרים הָּ אֵ לֶה וְָאמַּ ְרתָּ אֲ לֵיהֶ ם,
ּומ ְּמעֹון קָּ ְּדשֹו יִׁ תֵ ן קֹולֹו שָּ אֹ ג יִׁ ְּשאַ ג עַל ָּנוֵהּו הֵ ידָּ ד כְ ד ְֹרכִׁ ים
יְּ הֹ וָּה ִׁממָּ רֹום יִׁ ְּשאָּ ג ִׁ
ָארץ :וסימן לדבר ,משמרה ראשונה חמור נוער,
ַּי ֲענֶה אֶ ל כָּ ל י ְֹשבֵ י הָּ ֶ
משמרת שניה  -כלבים צועקים לשלישית הסימן הוא -תינוק יונק משדי אמו
ואשה מספרת משוחחת עם בעלה  .ומברר מאי קא חשיב רבי אליעזר,
כשנותן סימנים למשמרות ,אי תחלת משמרות קא חשיב ,תחלת משמרה
ראשונה סימנא למה לי ? אורתא עכשיו ערב הוא ,אי סוף משמרות קא
חשיב סוף משמרה אחרונה למה לי סימנא ,יממא יום הוא? ועונה ,אלא
חשיב אלא הסימנים הם לסוף משמרה ראשונה ותחלת משמרה אחרונה
ואמצעית דאמצעיתא ובאמצע חצות לילה ,ואיבעית אימא ועוד אפשרות
כולהו סוף משמרות קא חשיב ,וכי תימא ואם תשאל אחרונה לא צריך,
אענה לך שצריך ,למאי נפקא מינה ולדעת זמן למיקרי קריאת שמע למאן
דגני בבית אפל והסימן לאדם הנמצא בחדר חשוך ,ולא ידע זמן קריאת שמע
אימת  ,ועכשיו כיון דאשה מספרת עם בעלה ותינוק יונק משדי אמו ליקום
וליקרי ,יקום ויקרא קריאת שמע ,אמר רב יצחק בר שמואל משמיה משמו

כחצי גרוגרת ,חצי דבילה
שיעור קטן שלא מחייב הבאת
קרבן ולמחרת בשחרית בבוקר
וכאן לגבי הזמן אין לנו ספק
אבל ספק לנו האם נוכל לצרף
את של בוקר עם הספק של
אחד הערבים הראשון או
השני וקצר כחצי גרוגרת ,או
ראה שני כוכבים במוצאי שבת
וקצר כחצי גרוגרת ,האם גם
כאן נגיד מה נפשך אם
הראשונים יום הן אף
האחרונים יום הן ויצטרף של
שחרית עם של מוצאי שבת
ויהא חייב על האחרונים ,אם
האחרונים לילה אף הראשונים
לילה ויצטרך של שחרית עם
של לילי שבת ויהא חייב על
הראשונים .ונשארנו עם ספק
זה ,ומרחיב רבי יוסי הדא
דתימר הספק האמור באילין
באלו כוכבים דלית אורחתהון
מתחמיא ביממא שאורם אינו
נראה ביום ברם אבל באילין
דאורחהון מתחמיא ביממא
בכוכבים שאורם נראה ביום
לא משערין בהון אינם נחשבים
ככוכבים לצורך חיוב או פטור
במלאכת שבת .א"ר יוסי בר'
בון ובלחוד בנוסף דיתחמון
תלתא כוכבין שיראו שלושה
כוכבים בר חוץ מן הדא
כוכבתא מכוכבי יום אלו .רבי
יעקב מן דרומנה אמר בשם
רבי יהודה בן פזי ,כוכב אחד
ודאי יום שנים ליליה .ושואל
ולית ליה וכי ר' יהודה בן פזי
אינו סבור כי יש זמן של
ספק? ועונה זמן זה הוא
:ספק בין כוכב ראשון לכוכב
שני  .תני למדנו כל זמן שפני
מזרח מאדימים זהו יום,
הכסיפו זהו בין השמשות
השחירו וכתוצאה מכך נעשה
הרקיע העליון שוה לתחתון
זהו לילה .רבי אומר הלבנה
בתקופתה בשיאה באמצע
החודש התחיל גלגל חמה

של דרב ,שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש
ברוך הוא ושואג כארי ואומר אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ,
בית המקדש ,ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם :ומספר,
תניא ,אמר רבי יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת
מחורבות ירושלים להתפלל ,בא אליהו הנביא ,זכור לטוב ושמר לי עלי על
הפתח( ,והמתין לי) עד שסיימתי תפלתי ,לאחר שסיימתי תפלתי אמר לי,
שלום עליך רבי ,ואמרתי לו ,שלום עליך רבי ומורי ,ואמר לי ,שאל אותי
בני מפני מה נכנסת לחורבה זו ? אמרתי לו להתפלל ,ואמר לי ,היה לך
להתפלל בדרך בחוץ ,ואמרתי לו ,מתיירא מפחד הייתי שמא אולי יפסיקו
בי עוברי דרכים ,ואמר לי היה לך להתפלל תפלה קצרה ,ואומר רבי יוסי
באותה שעה למדתי ממנו שלשה דברים ,למדתי א' שאין נכנסין לחורבה,
ולמדתי ב' שמתפללין בדרך ,ולמדתי ג' שהמתפלל בדרך מתפלל תפלה
קצרה ,ואמר לי ,והמשיך אליהו לשאול ,בני ,מה קול שמעת בחורבה זו?
ואמרתי לו ,שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת ,אוי לבנים שבעונותיהם
החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי ,והגליתים לבין האומות ואמר לי חייך
וחיי ראשך (דרך שבועה) לא שעה זו בלבד אומרת רוח הקודש כך ,אלא
בכל יום ויום שלש פעמים ,בשלושת המשמרות ,אומרת השכינה כך ,ולא זו
בלבד ,אלא בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין ,יהא
שמיה רבא הגדול מבורך ,הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו להסכמה ואומר:
"אשרי המלך שמקלסי ,ומשבחים אותו בביתו בבית הכנסת כך ,ומצטער
הקב"ה מה לו לאב שהגלה את בניו? ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן
אביהם :תנו רבנן( :חוזר לעניין האיסור להיכנס לחורבה) מפני שלשה
דברים אין נכנסין לחורבה ,מפני חשד ,מפני המפולת ,ומפני המזיקין,
ושואל ,מדוע נצרך לשלוש סיבות יסתפק באחד  ",מפני חשד "ותיפוק ליה,
תספיק הסיבה משום מפולת ,ועונה ,בחדתי בחורבה חדשה שכרגע אין פחד
ממפולת נוספת ,ושואל ותיפוק ליה יסתפק בסיבה משום מזיקין ,ועונה
בתרי שני אנשים השדים אינם מצויים ביניהם ,ושואל  ,אי בתרי חשד נמי
ליכא ,אין לחשוד לפריצות כאשר שני גברים מצויים ,ועונה ,בתרי ופריצי
קיים חשד ,השלישית" מפני המפולת" ושואל ותיפוק ליה נסתפק משום
חשד ומזיקין ,ועונה בתרי וכשרי ,בשני יהודים כשרים" ,מפני המזיקין"
ותיפוק ליה ונסתפק בשני סיבות מפני חשד ומפולת ועונה ,בחורבה חדתי
חדשה ובתרי וכשרי ,ושואל אי בתרי אנשים ,מזיקין נמי ליכא? ועונה
במקומן במרתפים חיישינן מפחדים משדים גם כאשר נמצאים שני אנשים
בחורבה ובמקומות עזובים ,ואיבעית אימא ,אפשרות אחרת לעולם באמת
מדובר בחד באדם אחד ובחורבה חדתי ,וגם בחורבה חדשה שאין פחד
מפולת נוספת אבל כל זה ,דקאי שהאדם נמצא במדבר במרחקים –
בדברא ,דהתם ששם משום חשד ליכא אין דהא אשה בדברא לא שכיחא,
אישה במדבר לא מצויה ולכן אנו זקוקים גם לסיבה של ומשום מזיקין
איכא :תנו רבנן ,למדנו בתוספתא ,ארבע משמרות הוי הלילה דברי רבי,
רבי נתן אומר שלש ,ושואל מאי טעמא ,מהיכן למד דרבי נתן? ועונה
דכתיב שופטים ז' (יט) ַו ָּיב ֹא גִׁ ְּדעֹון ּומֵ אָּ ה ִׁאיש אֲשֶ ר ִׁאתֹו בִׁ קְּ צֵ ה הַ מַ ֲחנֶה ר ֹאש
הָּ אַ ְּשמֹ ֶרת הַ ִׁתיכֹונָּה אַּ ְך הָּ קֵ ם הֵ ִׁקימּו אֶ ת הַּ ש ְֹמ ִׁרים ַּוי ְִׁת ְקעּו בַּ שוֹפָּ רוֹת וְ נָּפוֹץ
הַּ כַּ ִׁדים אֲ ֶשר בְ יָּדָּ ם :תנא ומסביר אין תיכונה אמצעית אלא שיש לפניה
ולאחריה ואם כך יש שלוש משמרות ,ושואל ורבי איך יסביר? ועונה
מאי תיכונה ,אחת מן התיכונה שבתיכונות באחת מן שני האמצעיות ,ורבי
נתן עונה לו לרבי מי כתיב תיכונה שבתיכונות ? תיכונה כתיב .ועכשיו

לשקע במערב ותחילת גלגל
לבנה לעלות במזרח זהו בין
השמשות ,רבי חנינה חולק על
רבי (רבי יהודה הנשיא עורך
המשנה) אמר רבי חנינא שעת
בין השמשות הוא כאשר
התחיל סוף גלגל חמה לשקע
ותחילת גלגל לבנה ירח
לעלות .ותני שמואל כן וכך גם
סובר שמואל האומר :אין
הלבנה זורחת בשעה שהחמה
שוקעת ,ולא שוקעת בשעה
שהחמה זורחת ,ולכן רק אחר
שקיעת סוף גלגל השמש
עולה הלבנה .רבי שמואל בר
חייא בר יהודה אמר בשם רבי
חנינא אם בשעה שהתחיל
גלגל חמה לשקע ,אדם עומד
בראש הר הכרמל ויורד וטובל
בים הגדול כדי להיטהר ועולה
ואוכל בתרומתו ,חזקה ביום
טבל .הדא דתימר בההוא וכל
זה מתאים רק במי דאזיל ליה
בקפונדרא שהולך בדרך
הישרה והקצרה ביותר ברם
ההוא דאזל ליה באיסרטא
ההולך בדרך מעוקלת (עוקפת
מכשולים) לא בדה זה לא
נאמר .גישה אחרת לעניין
איזהו בין השמשות אמר רבי
תנחומא הדבר דומה לטיפה של
דם שהיא נתונה על גבי חדה
חודה של סייף חרב ,הזמן
העובר עד שנחלקה הטיפה
לכאן ולכאן זהו בין השמשות,
דעה אחרת איזהו בין השמשות
מרגע משתשקע החמה כדי
שיהלך אדם חצי מיל כחצי
קילומטר דברי רבי נחמיה ,רבי
יוסי אומר בין השמשות כהרף
עין שניה אחת ,ולא יכלו
לעמוד עליו חכמים ולא יכלו
החכמים לקבוע את המעבר
בין יום ללילה מתי הוא
מתרחש .ומספר רבי יוסי
ורבי אחא הוו יתבין היו
יושבים אמר רבי יוסי לרבי

שואל מאי טעמא דרבי ,ומה מסביר ,ועונה אמר רבי זריקא אמר רבי אמי
אמר רבי יהושע בן לוי ,יש לרבי אסמכתאות כתוב אחד אומר תהילים קיט'
(סב ) חֲצֹות לַיְּ לָּה אָּ קּום לְּ הֹודֹות לְָּך עַל ִׁמ ְּשפְּ טֵ י צִׁ ְּדקֶ ָך :וכתוב אחד אומר :שם
(קמח) קִׁ ְּדמּו עֵינַי אַ ְּשמֻרֹות ל ִָּׁשיחַּ בְ ִׁא ְמ ָּרתֶ ָך :והדברים סותרים או חצות
לילה או באשמורת אלא הא כיצד איך זה מסתדר? ועונה ארבע משמרות
הוי הלילה  ,ורבי נתן סבר לה כרבי יהושע מסביר את "חצות לילה"
כדתנן ,רבי יהושע אומר המשמרת האחרונה נמשכת עד שלש שעות ביום
שכן דרך מלכים לעמוד לקום בשלש שעות לפני הצהרים ולכן שית דליליא
ותרתי דיממא הוו להו מתחלקות שתי משמרות .רב אשי אמר משמרה
ופלגא  ,וחצי נמי ,גם כן משמרות קרו לה ,ודוד המלך יכול היה לומר "קדמו
אשמורות" ,וממשיך בדברים שנאמרו על ידי ר' זריקא .ואמר רבי זריקא
אמר רבי אמי אמר רבי יהושע בן לוי ,אין אומרין מספידים בפני המת אלא
דבריו שבחיו של מת ,אמר רבי אבא בר כהנא לא אמרן  ,הדברים אמורים
רק ,אלא בדברי תורה אבל מילי דעלמא בדברי חכמה לית לן בה ,ואפשר
לחפליג ולהגזים ,ואיכא דאמרי ,ויש אומרים ,אמר רבי אבא בר כהנא לא
אמרן אלא [אפילו] בדברי תורה וכל שכן מילי דעלמא ,בכל מקרה רק
בשבחו של הנפטר ,וחוזר לדוד המלך ,ושואל ודוד בפלגא דליליא בחצי
הלילה  ,הוה קאי ,היה קם? מאורתא  ,הרי מערב הוה קאי היה ער ,דכתיב
שם (קמז) קִׁ דַ ְּמ ִׁתי בַ נֶשֶ ף ָּואֲשַ ֵּועָּה לִׁ ְדבָּ ְרָך יִׁחָּ לְ ִׁתי ושואל וממאי ומי אומר
דהאי נשף אורתא שהמילה נשף משמעותה ערב הוא ,דכתיב .משלי ז' (ט)
בְּ נֶשֶ ף בְּ ע ֶֶרב יֹום בְּ ִׁאישֹון לַיְּ לָּה ַו ֲא ֵפלָּה :אמר רב אושעיא אמר רבי אחא הכי
קאמר כך אמר (דוד) מעולם לא עבר עלי חצות לילה בשינה .רבי זירא אמר,
עד חצות לילה היה דוד המלך מתנמנם כסוס מכאן ואילך היה מתגבר כארי.
רב אשי אמר עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה ,מכאן ואילך בשירות
ותשבחות .ומברר עכשיו ,ונשף אורתא ערב הוא? הא נשף צפרא בוקר הוא!
דכתיב :שמואל א ל'(יז) ַו ַיכֵם דָּ וִׁ ד מֵ הַ נֶשֶ ף וְּ עַד הָּ ע ֶֶרב לְּ מָּ ח ֳָּרתָּ ם וְֹלא נ ְִׁמלַּט
ַארבַּ ע מֵ אוֹת ִׁאיש נַּעַּ ר אֲ ֶשר ָּרכְ בּו עַּ ל הַּ גְ מַּ לִׁ ים ַּו ָּינֻסּו :מאי
מֵ הֶ ם ִׁאיש כִׁ י ִׁאם ְ
לאו ,מצפרא ועד ליליא  ,מבוקר עד ערב – ואם כן נשף הוא בוקר ,ועונה
לא מאורתא ועד אורתא, ,דוד הכה מערב עד ערב  24שעות מלחמה ,
ושואל אי הכי ,אם כך לכתוב מהנשף ועד הנשף ,או מהערב ועד הערב?
ועונה אלא אמר רבא באמת דוד הכה מבוקר עד ערב ,אבל תרי נשפי הוו-
נשף ליליא ואתי ובא יממא  ,נשף יממא ואתי ליליא .ושואל שאלה אחרת,
ודוד מי הוה ידע וכי ידע פלגא דליליא אימת חצות לילה מתי במדויק  ,קל
וחומר השתא אם ,משה רבינו לא הוה ידע דכתיב שמות יא' (ד) ַּויֹאמֶ ר
משה כֹה ָאמַּ ר ְי ֹהוָּה ַכחֲצֹ ת הַ לַיְּ לָּה אֲנִׁ י יֹוצֵ א בְּ תֹוְך ִׁמצְּ ָּריִׁ ם מאי ולמה נאמר
ֶ
כחצות? אילימא האם נחשוב דאמר ליה קודשא בריך הוא כחצות ,לא יתכן
מי איכא ספיקא קמי שמיא? האם יש לפניו כביכול ספק אלא דאמר ליה
(למחר) בחצות (כי השתא) ואתא איהו ובא משה ואמר על דעת עצמו
כחצות ,אלמא מספקא ליה זאת אומרת משה לא ידע לקבוע בברור מתי
חצות הלילה  ,ואם משה לא ידע ודוד הוה ידע? ועונה דוד סימנא הוה ליה
סימן היה לו דאמר רב אחא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא ,כנור היה
תלוי למעלה ממטתו של דוד ,וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית
ונושבת בו ומנגן הכינור מאליו ,מיד היה דוד קם עומד ועוסק בתורה ,עד
שעלה עמוד השחר ,כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו,
אמרו לו ,אדונינו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה ,אמר להם לכו
והתפרנסו זה מזה ,אמרו לו ,אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא

אחא ,לא מסתברא האם אין זה
סביר לאומר סוף חצי מיל
דרבי נחמיה כהרף עין דרבי
יוסי ,אמר ליה לו ,אוף אנא
סבר כן גם אני חושב כמוך.
רבי חזקיה לא אמר כן לא
חושב כך אלא הוא סבור כל
הרף עין והרף עין שבחצי מיל
דרבי נחמיה כל שניה ושניה
במהלך החצי מיל אותם חמש
דקות ספק הוא .אמר רבי מנא
קשייתה שאלתי קומי את
היושבים לפני דרבי חזקיה כד
תנינן תמן מה שלמדנו שם,
וכאן צריך להסביר את דרשת
חז"ל בנושא בעל קרי וזב
נאמר בתורה ויקרא טו :ב ַּדבְ רּו
אֶ ל בְ נֵי י ְִׁש ָּראֵ ל וַּאֲ מַּ ְרתֶ ם אֲ לֵהֶ ם
ִׁאיש ִׁאיש כִׁ י י ְִׁהיֶה זָּב(ראיה
אחת) ִׁמבְ ָּשר ֹו זוֹב ֹו (עוד שני
ראיות) טָּ מֵ א הּוא :ולמדו מכך:
ראיה אחת בעל קרי טומאת
יום ,שני ראיות טומאת שבעה,
שלש ראיות טומאת שבעה
והבאת קרבן .ומצאנו במשניות
זבים פרק א משנה ו(:ו) ָּראָּ ה
אַ חַ ת הַ יֹום וְּ אַ חַ ת בֵ ין הַ ְּשמָּ שֹות,
אַ חַ ת בֵ ין הַ ְּשמָּ שֹות וְּ אַ חַ ת
לְּ מָּ חָּ רִׁ ,אם יָּדּו ַע שֶ ִׁמקְּ צָּ ת
ּומקְּ צָּ תָּ ּה לְּ מָּ חָּ ר,
הָּ ְּר ִׁאיָּה מֵ הַ יֹום ִׁ
וַדַ אי לַקָּ ְּרבָּ ן וְּ ַלט ְֻּמאָּ הִׁ .אם סָּ פֵק
ּומקְּ צָּ תָּ ּה
שֶ ִׁמקְּ צָּ ת הָּ ְּר ִׁאיָּה מֵ הַ יֹום ִׁ
לְּ מָּ חָּ ר ,וַדַ אי ַלט ְֻּמאָּ ה וְּ סָּ פֵק
לַקָּ ְּרבָּ ןָּ .רָאה ְשנֵי י ִָּׁמים בֵ ין
הַּ ְשמָּ שוֹת ,סָּ פֵ ק לַּטֻ ְמָאה
וְ לַּקָּ ְרבָּ ןַ .אחַּ ת בֵ ין הַּ ְשמָּ שוֹת,
סָּ פֵ ק לטומאה ".וממשיך לספר
רבי חייא בר יוסף בעא קומי
שאל את רבי יוחנן מאן תנא
מי זה היכול לסבור ראיה
נחלקת לשנים ודאי רבי יוסי,
ועונה אמר לה קשתה וקשה על
דעתך דאתה אמרת כל הרף
עין והרף עין שבחצי מיל סבור
דרבי נחמיה ספק הוא למה זה
ספק אמר ליה קשתיה נכון
הדבר שהעניין קשה ,אבל
לכשיבא אליהו הנביא ויאמר

מחוליתו ,אין מספיק משאבים לכלכלת העם ,אמר דוד להם ,לכו ופשטו
ידיכם בגדוד צאו למלחמת הרחבת גבולות ישראל ,מיד יועצים באחיתופל
ונמלכין ומקבלים הרשאה בסנהדרין ,ושואלין באורים ותומים ,באורות
שעל לב הכהן הגדול ,אמר רב יוסף מאי קרא (דכתיב) ,וכל זה תואם את
הנאמר דברי הימים א כז'(לד) וְּ אַ ח ֲֵרי אֲחִׁ יתֹ פֶל {יְּ הֹויָּדָּ ע בֶ ן בְּ ָּניָּהּו} בניהו בן
יהוידע וְּ אֶ בְּ יָּתָּ ר וְּ שַ ר צָּ בָּ א לַמֶ ֶלְך יֹואָּ ב ,ומסביר אחיתופל זה יועץ ,וכן הוא
אומר :שמואל ב טז' (כג) ַו ֲעצַ ת אֲחִׁ יתֹופֶל אֲשֶ ר ָּיעַץ בַ י ִָּׁמים הָּ הֵ ם ַכאֲשֶ ר
יִׁ ְּשאַ ל ִׁאיש בִׁ ְּדבַ ר הָּ אֱֹלהִׁ ים כֵן כָּל עֲצַּ ת אֲ ִׁחיתֹפֶ ל גַּ ם לְ דָּ וִׁ ד גַּ ם לְ ַאבְ ָּשֹלם :בניהו
בן יהוידע זה סנהדרין ואביתר אלו אורים ותומים וכן הוא אומר ,שמואל ב
כ'(כג) וְיוָֹאב אֶ ל כָּ ל הַּ צָּ בָּ א י ְִׁש ָּראֵ ל ּובְּ ָּניָּה בֶ ן יְּ הֹויָּדָּ ע עַ ל הַ כְּ ֵריִׁ \{הַ כְּ ֵר ִׁתי\} וְּ עַל
הַ פְּ ל ִֵׁתי :ולמה נקרא שמם כרתי ופלתי? "כרתי" שכורתים דבריהם שאורים
ותומים מראים דברים קצובים" ,פלתי" שמופלאים בדבריהם ,וזה דבר
פלאי ,ואחר כך שר צבא למלך יואב .אמר רב יצחק בר אדא ואמרי לה
אמר רב יצחק בריה דרב אידי מאי קרא  ,מהיכן יודעים כי כינור מעל מיטת
עּורה הַ נֵבֶ ל וְּ כִׁ נֹור אָּ עִׁ ָּירה שָּ חַ ר:
בֹודי ָּ
עּורה כְּ ִׁ
דוד המלך כתוב תהילים נז'(,ט) ָּ
רבי זירא אמר ,חוזר בו ממה שאמרנו שמשה רבנו לא ידע לכוון במדויק
שעת חצות ,משה לעולם כן הוה ידע ,ודוד המלך נמי הוה ידע ,ושואל
אם כן ,וכיון דדוד הוה ידע ,כנור מעורר להשכמה למה ליה מה תפקיד
הכינור ,ועונה פשוט לאתעורי משנתיה ,להעיר אותו משנתו  ,עכשיו
שאמרנו כי גם משה וגם דוד ידעו לכוון את שעת חצות שואל וכיון דמשה
הוה ידע ,למה ליה למימר "כחצות" ,ועונה משה קסבר חשב שמא יטעו
אצטגניני מכשפי פרעה ויאמרו משה בדאי ,בודה דברים – שקרן הוא,
דאמר מר "למד לשונך לומר איני יודע -שמא תתבדה ותאחז "ותמצא
מתעה ,רב אשי אמר ,בפלגא אורתא דתליסר נגהי ארבסר ,בחצות לילה בין
שלושה עשר לארבעה עשר לניסן משה הוה קאי ,והכי קאמר משה
לישראל ,אמר הקדוש ברוך הוא ,למחר "כחצות הלילה" כי האידנא ,כמו
עכשיו אני יוצא בתוך מצרים ,תהילים פו' "לדוד" (ב) שָּ ְּמ ָּרה נַפְּ ִׁשי כִׁ י חָּ ִׁסיד
אָּ נִׁ י הו ַֹּשע עַּ בְ ְדָך אַּ תָּ ה אֱֹלהַּ י הַּ בוֹטֵ חַּ אֵ לֶיָך :לוי ורבי יצחק מסבירים אחד
אמר כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם לא חסיד אני?
שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלש שעות ואני חצות לילה אקום
להודות לך .ואידך והשני אומר ,כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו
של עולם לא חסיד אני? שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות
בכבודם  -ואני ידי מלוכלכות בדם נשים ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה
לבעלה .ולא עוד אלא כל מה שאני עושה אני נמלך מתייעץ במפיבשת
רבי ,ואומר לו מפיבשת רבי  ,יפה דנתי יפה חייבתי יפה זכיתי יפה טהרתי
יפה טמאתי, .ולמרות שאני מלך ישראל ,ולא בושתי .אמר רבי יהושע בריה
בנו דרב אידי ,מאי קרא? נלמד מתהילים קיט' (מו) ַואֲדַ בְּ ָּרה בְּ עֵדֹותֶ יָך ֶנגֶד
ְּמלָּכִׁ ים וְּ ל ֹא אֵ בֹוש :תנא ,לא מפיבשת שמו ,אלא איש בשת שמו ,ולמה נקרא
שמו מפיבשת שהיה מבייש פני דוד בהלכה .לפיכך ששתק דוד וקבל
הערותיו באהבה זכה דוד ויצא ממנו כלאב ,ואמר רבי יוחנן :לא כלאב שמו
אלא דניאל שמו ולמה נקרא שמו כלאב שהיה מכלים פני מפיבשת בהלכה
עלה עליו בחכמה ודעת ,ועליו אמר שלמה בחכמתו משלי כג' (טו) בְּ נִׁ י ִׁאם
חָּ כַם לִׁ בֶ ָך יִׁ ְּשמַ ח לִׁ בִׁ י גַם אָּ נִׁ י :ואומר ועוד כתוב במשלי כז' (יא) ֲחכַם בְּ נִׁי
וְּ שַ מַ ח לִׁ בִׁ י וְּ אָּ ִׁשיבָּ ה חֹו ְּרפִׁ י דָּ בָּ ר :ושואל ,ודוד מי קרי לנפשיה קרא לעצמו
"חסיד"? והכתיב בתהילים כז' (יג) לּולֵא הֶ אֱמַ נְּ ִׁתי לִׁ ְּראֹות בְּ טּוב יְּ הֹ וָּה בְּ אֶ ֶרץ
חַ יִׁ ים :ותנא משמיה דרבי יוסי ,למה נקוד על לולא ,אמר דוד לפני הקדוש

לנו זהו בין השמשות יתבררו
הדברים ,חוזר לעניין הקודם
ושואל מאן פליג מי חולק
בדבר ,כוכב אחד יום שנים
ספק שלושה לילה ,ועונה רבי
חנינא חברהון דרבנן ,דבעי
ששאלו כמה דאת אמר כמו
שאתה אומר בערבית נראו
שלשה כוכבים אע"פ שהחמה
נתונה באמצע עובי הרקיע
לילה הוא .ואמר אמור אף
בשחרית כן והיום יתחיל רק
כאשר השמש תצא במלואה?.
ואנו לא כך נוהגים  ,ומעלות
השחר נחשב ליום ..א"ר אבא
במקום אחד כתיב בראשית יט'
(כג) הַ שֶ מֶ ש יָּצָּ א עַל הָּ אָּ ֶרץ
וְּ לֹוט בָּ א צֹ ע ֲָּרה :וכתיב ובמקום
אחר כתוב ויקרא כב'(ז) ּובָּ א
הַ שֶ מֶ ש וְּ טָּ הֵ ר וְ ַאחַּ ר יֹאכַּ ל ִׁמן
הַּ קֳּ דָּ ִׁשים כִׁ י לַּחְ מ ֹו הּוא ומקיש
מדמה יציאתו בבוקר לביאתו
לשקיעת השמש מה ביאתו,
השקיעה נחשבת משעה
משיתכסה מן הבריות ולא
נראית עוד ,אף יציאתו גם
הבוקר נחשב לכשיתודע
לברית כאשר השמש נראית
לעין ,והדברים מחזקים את
השאלה ממתי נחשב בוקר.
אמר רבי אבא כתיב בראשית
מד' (יוסף ואחיו) (ג) הַ בֹ קֶ ר
אֹור וְהָּ אֲ נ ִָּׁשים שֻ לְ חּו הֵ מָּ ה
ַּו ֲחמ ֵֹריהֶ ם :מסביר מכאן התורה
קראה לאור בוקר גם
כשהשמש עדיין לא נראית.
תני רבי ישמעאל בדרך אחרת
להסביר את הפקפוק מתי הוא
בוקר כתוב :ויקרא ו' במעשה
הקרבנות (ה) וְהָּ אֵ ש עַּ ל הַּ ִׁמזְבֵ חַּ
תּוקַּ ד ב ֹו ֹלא ִׁתכְ בֶ ה ּובִׁ עֵ ר עָּ לֶיהָּ
הַּ כֹהֵ ן עֵ ִׁצים בַ בֹ קֶ ר בַ בֹ קֶ ר וְ עָּ ַּרְך
עָּ לֶיהָּ הָּ ֹעלָּה  .כדי ליתן תחום
לבוקרו של בוקר .ומכאן
למידים כי לעניין הקרבנות יש
הקדמה של שעת הבוקר .אמר
רבי יוסי בי ר' בון עוד הוכחה

ברוך הוא ,רבונו של עולם מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים
לעתיד לבוא  ,בזה איני מטיל ספק ,אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם
אם לאו ,שמא יגרום החטא .וכך גם אצל יעקב אבינו ,כדרבי יעקב בר אידי
 דרבי יעקב בר אידי רמי שאל ,כתיב בראשית כח' (טו) וְּ הִׁ נֵה אָּ נֹ כִׁ י עִׁ מָּ ְךּושמַ ְּר ִׁתיָך בְּ כֹ ל אֲשֶ ר תֵ לְֵך ַּוה ֲִׁשב ִֹׁתיָך אֶ ל הָּ אֲ דָּ מָּ ה הַּ זֹאת כִׁ י ֹלא אֶ ֱעזָּבְ ָך עַּ ד
ְּ
יתי אֵ ת אֲ ֶשר ִׁדבַּ ְר ִׁתי לְָּך :וכתיב ,ופרק לב' (ז) וַיִׁ ָּירא ַיעֲקֹ ב ְּמאֹ ד
אֲ ֶשר ִׁאם עָּ ִׁש ִׁ
ַּויֵצֶ ר ל ֹו ַּויַּחַּ ץ אֶ ת הָּ עָּ ם אֲ ֶשר ִׁאת ֹו וְאֶ ת הַּ צֹאן וְאֶ ת הַּ בָּ קָּ ר וְהַּ גְ מַּ לִׁ ים לִׁ ְשנֵי
מַּ חֲנוֹת :אמר יעקב לעצמו ,שמא יגרום החטא .כדתניא ,וכך גם למדנו
במקום אחר שחטא גורם ,כתוב בשמות טו' –בשירת הים (טז) ִׁתפֹל ֲעלֵיהֶ ם
אֵ ימָּ תָּ ה וָּפַּ חַּ ד בִׁ גְ דֹל זְר ֹועֲָך י ְִׁדמּו כָָּאבֶ ן עַד ַיעֲבֹ ר ע ְַּמָך יְּ הֹ וָּה עַד ַיעֲבֹ ר עַם זּו
קָּ נִׁ יתָּ  :ודורש " עד יעבור עמך ה'" זו ביאה ראשונה כניסת ישראל לארץ
ישראל בימי יהושע" ,עד יעבור עם זו קנית" זו ביאה שנייה בימי כורש
עזרא ונחמיה מכאן אמרו חכמים ,ראוים היו ישראל ליעשות להם נס בימי
עזרא ,כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון ,אלא שגרם החטא :חוזרים
למשנה ושואל "וחכמים אומרים עד חצות" :ושואל חכמים כמאן סבירא להו
,מה דעתם ,אי כרבי אליעזר סבירא לימרו,יגידו כרבי אליעזר עד סוף
אשמורה ראשונה ,ואי כרבן גמליאל סבירא להו לימרו כרבן גמליאל,
מצוותן עד שיעלה עמוד השחר ,ועונה לעולם  ,האמת ,כרבן גמליאל
סבירא להו והא דקא ואם כן למה אמרי עד חצות  ,כדי להרחיק את האדם
מן העבירה ,כדתניא "חכמים עשו סייג לדבריהם " ומסביר כדי שלא יהא
אדם בא מן השדה בערב ואומר לעצמו ,אלך לביתי ואוכל קימעא ,ואשתה
קימעא  ,ואישן קימעא מעט מעט ,ואחר כך אקרא קריאת שמע ואתפלל,
ואז מה קורה וחוטפתו שינה ונמצא ישן כל הלילה  ,ללא קריאת שמע
ותפילה ,אבל אדם בא מן השדה בערב -נכנס לבית הכנסת ,אם רגיל לקרות,
קורא שנים מקרא ואחד תרגום  .ואם רגיל לשנות ,שונה משנה יומית או
דף היומי ,וקורא קריאת שמע ומתפלל ,ואוכל פתו ומברך .וכל העובר על
דברי חכמים חייב מיתה ,ושואל מאי שנא בכל דוכתא מה זה שונה מכל
מקום דלא קתני חייב מיתה ,ומאי שנא הכא ,כאן שלא קרא דקתני חייב
מיתה? ועונה ,שתי תשובות ,איבעית אימא א' משום דאיכא אונס שינה וזה
לא כל כך בשליטת האדם ,ואיבעית אימא ב' לאפוקי ממאן דאמר ,שלא
תחשוב תפלת ערבית רשות ,קא משמע לן דחובה היא :אמר מר למדנו,
קורא קריאת שמע ומתפלל ,מסייע ליה לרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן איזהו בן
העולם הבא זה הסומך גאולה ,ברכת גאל ישראל ,לתפלה של ערבית .רבי
יהושע בן לוי חולק ואומר תפלות באמצע תקנום ,ומיד נבין ,במאי קא
מפלגי אי בעית אימא קרא ,אי בעית אימא סברא ,ומסביר אי בעית אימא
סברא ,מסביר דרבי יוחנן סבר גאולה מאורתא בערב נמי הוי אלא גאולה
מעלייתא משובחת לא הויא אלא עד צפרא בוקר ,ורבי יהושע בן לוי סבר,
כיון דלא הויא אלא מצפרא ,סוף סוף הגאולה תהייה והייתה רק בבוקר לא
הויא גאולה מעלייתא  ,בערב הגאולה אינה משובחת ,ואיבעית אימא  ,אם
תרצה אומר ,המחלוקת בפרשנות המקרא ,ושניהם מקרא אחד דרשו דכתיב
"בשכבך ובקומך" רבי יוחנן סבר מקיש ,מדמה שכיבה לקימה ,מה קימה,
בבוקר קריאת שמע ואחר כך תפילה ,אף שכיבה נמי ,גם כן קריאת שמע
ואחר כך תפלה ,נמצא שגם בערב מסמיכים גאולה לתפילה ,רבי יהושע בן
לוי סבר מקיש מדמה שכיבה לקימה ,מה קימה קריאת שמע סמוך למטתו,
מיד שהוא קם מתחיל היום עם קריאת שמע ,אף שכיבה בערב נמי קריאת
שמע סמוך למטתו מקדים תפילה לקריאת שמע .ושואל ,מתיב מר בריה

הגיונית אם נומר ליתן עוביו
של רקיע ללילה ,אם נגיע
למסכנה שזמן המעבר של
השמש נחשב כלילה ,בין
בערבית בין בשחרית ,נמצאת
אומר המסכנה הפשוטה היא
שאין היום והלילה שוין,
ושואל זה לא יתכן ותני הרי
למדנו באחד בתקופת ניסן
ובאחד בתקופת תשרי היום
והלילה כן שוין ועונה אמר
רבי הונא ומסביר ר הונא איך
בכל זאת הדברים ניתנים
להסבר ,לישב אנלפינה נלמד,
נשווה מדרך הארץ מנימוסי
העולם שרי מלכא נפק אף על
גב דלא נפק המלך מתכונן
לצאת מכריזים המלך יצא ,וכן
השמש ,אבל אמרין דנפק
שרי עליל לא אמרין דעל עד
שעתה דייעול אבל לא אומרים
המלך חזר לארמונו עד שיחזור
למעשה – וכך גם בערב,
מתחיל עניין חדש ,זהו הסיבה
שעומד ומתפלל צריך להשוות
לישר את רגליו ,בזמן תפילת
העמידה תרין אמורין שני
אמוראים מסבירים רבי לוי
ורבי סימון אחד אמר בדומה
כמלאכים וחד אמר ככהנים.
מאן דאמר ככהנים מסתמך על
פסוק בתורה שמות כ' (כג)
וְּ ל ֹא תַ ֲעלֶה בְּ מַ עֲֹלת עַל ִׁמזְּבְּ חִׁ י
אֲ ֶשר ֹלא ִׁת ָּגלֶה עֶ ְרו ְָּתָך עָּ לָּיו:
שהיו מהלכים עקב בצד אגודל
ואגודל אצל עקב בפסיעות
קטנות מאוד רגליהם צמודות.
ומאן דאמר כמלאכים לומד
מפסוק ביחזקאל א' (ז)
וְּ ַרגְּ לֵיהֶ ם ֶרגֶל יְּ שָּ ָּרה וְ כַּ ף
ַּרגְ לֵיהֶ ם כְ כַּ ף ֶרגֶל עֵ גֶל וְ נ ְֹצ ִׁצים
ְחשת קָּ לָּל .ר' חנינא בר
כְ עֵ ין נ ֶ
אנדריי אמר בשם רבי שמואל
בר סוטר המלאכים אין להן
קפיצין פרקים ומה טעמא ,וזה
נלמד מפסוק בדניאל ז'(טז)
קִׁ ְּרבֵ ת עַל חַ ד ִׁמן קָּ אֲמַ יָּא (קורא

דרבינא "בערב בתפילת ערבית מברך שתים לפניה ושתים לאחריה" ואי
אמרת בעי לסמוך ,הא לא קא סמך גאולה לתפלה ,דהא בעי למימר
השכיבנו?,הרי אומר תפילת "השכיבנו" ועונה ,אמרי כיון דתקינו רבנן
ברכה נוספת של השכיבנו ,כגאולה אריכתא דמיא ,נחשבת ברכה זו לחלק
מברכת גאל ישראל .,דאי לא תימא הכי ,בתפילת שחרית היכי מצי סמיך
והא אמר רבי יוחנן בתחלה בהתחלת תפילת העמידה אומר פסוק תהילים
ּופי יַּגִׁ יד ְת ִׁהלָּתֶ ָך :ולבסוף וכשיסיים את התפילה
נא'(יז) אֲדֹ נָּי ְּשפָּתַ י ִׁתפְּ תָּ ח ִׁ
צּורי
הוא אומר פרק יט' (טו) יִׁ הְּ יּו לְּ ָּרצֹון ִׁא ְּמ ֵרי פִׁ י וְהֶ גְ יוֹן לִׁ בִׁ י לְ פָּ נֶיָך ְי ֹהוָּה ִׁ
וְ גֹ ואֲ לִׁ י :אלא התם כיון דתקינו רבנן למימר "ה' שפתי תפתח" כתפלה
אריכתא דמיא ,כחלק בלתי נפרד מן התפילה ,הכא נמי כיון דתקינו רבנן
למימר "השכיבנו" כגאולה אריכתא דמיא  ,כהמשך הברכה של גאולה,
אמר רבי אלעזר אמר רבי אבינא ,כל האומר תהלה לדוד תפילת "אשרי
יושבי" פרק קמד בתהילים בכל יום שלש פעמים ,מובטח לו שהוא זוכה
לחיים הנצחיים של בן העולם הבא ,ומברר מאי טעמא אילימא האם משום
דאתיא באל"ף בי"ת ,שמסודר באקרוסטיכון נימא יתפללו פרק קיט' (א)
אַ ְּש ֵרי ְּת ִׁמימֵ י דָּ ֶרְך הַּ הֹלְ כִׁ ים בְ תו ַֹּרת ְי ֹהוָּה :דאתיא בתמניא אפין ,ושם ימצא
אלפא ביתא שמונה פעמים? ועונה ,אלא משום דאית ביה פסוק משפט
(טז) פֹותֵ חַ אֶ ת יָּדֶ ָך ּומַּ ְשבִׁ יעַּ לְ כָּ ל חַּ י ָּרצוֹן :ושואל אם כך נימא הלל הגדול
תהילים פרק קלו' דכתיב ביה (כה) נֹ תֵ ן לֶחֶ ם לְּ כָּל בָּ שָּ ר כִׁ י לְ ע ֹולָּם חַּ ְסד ֹו:
ועונה ,אלא  -משום דאית ביה תרתי שני הדברים גם אלפא ביתא וגם שבח
ותודה על מזונו של כל בשר ,אמר רבי יוחנן מפני מה לא נאמר נו"ן הפרק
מדלג על האות "נ" בתפילה זו" ,באשרי" מפני שיש בה מפלתן של "שונאי
תֹוסיף קּום בְּ תּולַת יִׁ ְּש ָּראֵ ל נ ְִׁט ָּשה עַּ ל
ישראל" דכתיב בעמוס ה' (ב) נָּפְּ לָּה ל ֹא ִׁ
ַאדמָּ תָּ ּה אֵ ין ְמ ִׁקימָּ ּה :במערבא ,בארץ ישראל ,הנמצאת ממערב לבבל,
ְ
מתרצי לה הכי מסבירים כך ,נפלה ,אבל ולא תוסיף לנפול עוד  -קום
תקום בתולת ישראל .אמר רב נחמן בר יצחק אפילו הכי ,למרות שדלג דוד
על ה"נון" ,חזר דוד וסמכן ברוח הקדש .שנאמר שם (יד) סֹומֵ ְך יְּ הֹ וָּה לְּ כָּל
הַ נֹ פְּ לִׁ ים וְּ זֹוקֵ ף לְּ כָּל הַ כְּ פּופִׁ ים :סומך ה' לכל הנופלים -,לבתולת ישראל :אמר
רבי אלעזר בר אבינא ,גדול מה שנאמר במיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאל
דאילו במיכאל כתיב ישעיה ו' (ו) ַו ָּיעָּף אֵ לַי אֶ חָּ ד ִׁמן הַ ְּש ָּרפִׁ ים ּובְ יָּד ֹו ִׁר ְצפָּ ה
בְ מֶ לְ קָּ חַּ יִׁם לָּקַּ ח מֵ עַּ ל הַּ ִׁמזְבֵ חַּ  :במעוף אחד ,ואלו גבי גבריאל כתיב דניאל
יתי בֶ חָּ זֹון בַ ְּתחִׁ לָּה
ט'(כא) וְעוֹד אֲ נִׁי ְמ ַּדבֵ ר בַּ ְת ִׁפלָּה וְּ הָּ ִׁאיש גַבְּ ִׁריאֵ ל אֲשֶ ר ָּר ִׁא ִׁ
ֻמעָּף בִׁ יעָּף ֹנגֵעַּ אֵ לַּי כְ עֵ ת ִׁמנְחַּ ת עָּ ֶרב ,בשני מעופים ,ושואל מאי משמע והיכן
נרמז דהאי אחד מן המלאכים "מיכאל" הוא? ועונה אמר רבי יוחנן אתיא
אחד אחד כתיב הכא "ויעף אלי אחד מן השרפים" וכתיב התם פרק י' (יג)
וְ ַּשר מַּ לְ כּות פָּ ַּרס עֹמֵ ד לְ נֶגְ ִׁדי עֶ ְש ִׁרים וְאֶ חָּ ד יוֹם וְּ הִׁ נֵה ִׁמיכָּאֵ ל אַ חַ ד (מן) הַ שָּ ִׁרים
הָּ ִׁראשֹ נִׁ ים בָּ א לְּ ָּעז ְֵּרנִׁ י וַּאֲ נִׁי נוֹתַּ ְר ִׁתי ָּשם אֵ צֶ ל מַּ לְ כֵי פָּ ָּרס :תנא ,מיכאל במעוף
באחת ,גבריאל בשתים מעופים ,אליהו בארבע מעופים ,ומלאך המות
בשמונה מעופים ,ובשעת המגפה השם ישמור ,באחת :אמר רבי יהושע בן
לוי ,אף על פי שקרא אדם קריאת שמע ערבית בבית הכנסת ,מצווה לקרותו
פעם נוספת ,על מטתו .אמר רבי יוסי מאי קרא וזה נלמד מתהילים ד' (ה)
ִׁרגְּ זּו וְּ אַ ל תֶ חֱטָּ אּו ִׁא ְּמרּו בִׁ לְּ בַ בְּ כֶם עַל ִׁמ ְּשכַבְּ כֶם וְּ דֹ מּו סֶ לָּה :אמר רב נחמן ,אם
תלמיד חכם הוא אין צריך לקרות פעם נוספת כי מחשבותיו בדברי תורה,
אמר אביי אף תלמיד חכם מיבעי ליה  ,גם כן צריך למימר לפחות אחד
פסוקא דרחמי של בקשה ,כגון תהילים לא' (ו) בְּ י ְָּּדָך אַ פְּ קִׁ יד רּוחִׁ י פ ִָּׁדיתָּ
אֹותי יְּ הֹ וָּה אֵ ל אֱמֶ ת :אמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש לעולם
ִׁ

להם עומדים-אינם יכולים
לכפל רגליהם) וְ י ִַּׁציבָּ א אֶ בְ עֵ א
ּופ ַּשר
ִׁמנֵּה עַּ ל כָּל ְדנָּה וַּאֲ מַּ ר לִׁ י ְ
ִׁמ ַּליָּא יְהו ְֹדעִׁ ַּננִׁי :והיות ודברנו
על כהנים ,אמר רבי הונא זה
שרואה את הכהנים בבית
הכנסת עולים לדוכן לברך את
העם ראה במדבר ו' בברכה
ראשונה כד) יְבָּ ֶרכְ ָך ְי ֹהוָּה
וְ י ְִׁש ְמ ֶרָך :צריך לומר תהילים
קג' (כ) בָּ ְּרכּו יְּ הֹ וָּה מַ לְּ אָּ כָּיו
גִׁ בֹ ֵרי כֹ חַ עֹ שֵ י ְּדבָּ רֹו לִׁ ְּשמֹו ַע
בְּ קֹול ְּדבָּ רֹו :בשניה שם כה)
יָּאֵ ר ְי ֹהוָּה פָּ נָּיו אֵ לֶיָך וִׁיחֻ ֶנ ָּך
אומר שם (כא) בָּ ְּרכּו יְּ הֹ וָּה כָּל
צְּ בָּ אָּ יו ְמ ָּש ְרתָּ יו ע ֵֹשי ְרצוֹנוֹ:
בשלישית שם (כו) י ִָּׁשא ְי ֹהוָּה
פָּ נָּיו אֵ לֶיָך וְ י ֵָּשם לְ ָך ָּשלוֹם:
אומר :שם (כב) בָּ ְּרכּו יְּ הֹ וָּה כָּל
מַ עֲשָּ יו בְ כָּ ל ְמקֹמוֹת מֶ ְמ ַּשלְ ת ֹו
בָּ ְרכִׁ י נ ְַּפ ִׁשי אֶ ת ְי ֹהוָּה ,במוסף
בימים בהם מתפללים תפילת
מוסף כגון שבתות ומועדים
ויש ברכת כהנים נוספת
בברכה הראשונה צריך לומר
תהילים קלד '(א) ִׁשיר הַ מַ עֲלֹות
הִׁ נֵה בָּ ְּרכּו אֶ ת יְּ הֹ וָּה כָּל עַבְּ דֵ י
יְּ הֹ וָּה הָּ עֹ ְּמ ִׁדים בְּ בֵ ית יְּ הֹ וָּה
בַ לֵילֹות :בשניה שם (ב) ְּשאּו
יְּ דֵ כֶם קֹ דֶ ש ּובָּ ְרכּו אֶ ת ְי ֹהוָּה:
בשלישית יאמר( :ג) יְּבָּ ֶרכְּ ָך
ָָּארץ.:
יְּ הֹ וָּה ִׁמצִׁ יֹון ע ֵֹשה ָּשמַּ יִׁם ו ֶ
אם היו ארבע כגון ביום
כפורים שמברכים ברכת כהנים
גם במנחה וגם בתפילת
הנעילה חוזר תליתיאתא אל
בקדמיתא בברכת כהנים
שלישית לראשונה (ברכו את
ה') ,ורביעתא בתיניוותא .חוזר
לשניה
ברביעית–בנעילה-
(שיר המעלות) .חוזר לעניין
הראשון .אמר רבי חצנא
מאיילת השחר עמוד השחר עד
שיאור המזרח עלות השחר
אדם מהלך ארבעת מילין
כעשרים דקות משיאור המזרח
עד שתנץ החמה זריחת השמש
עוד ארבעת מיל .ומניין ומהיכן

ירגיז ילחם ,אדם ביצר טוב על יצר הרע ,שנאמר "רגזו ואל תחטאו" אם
נצחו גבר על יצר הרע ,מוטב  -ואם לאו יעסוק בתורה ,שנאמר "אמרו
בלבבכם" אם נצחו מוטב ,ואם לאו יקרא קריאת שמע שנאמר "על
משכבכם" אם נצחו מוטב ,ואם לאו יזכור לו יום המיתה ,שנאמר "ודומו
סלה" ,ודומו משמעותו מוות ,ואמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן
משה ֲעלֵה אֵ לַּי הָּ הָּ ָּרה
לקיש מאי דכתיב שמות כד' (יב) ַּויֹאמֶ ר ְי ֹהוָּה אֶ ל ֶ
תֹורה וְּ הַ ִׁמצְּ וָּה אֲשֶ ר כָּתַ בְּ ִׁתי לְּ הֹורֹותָּ ם:
ו ְֶהיֵה ָּשם וְּ אֶ ְּתנָּה לְּ ָך אֶ ת לֻחֹות הָּ אֶ בֶ ן וְּ הַ ָּ
"לוחות" אלו עשרת הדברות" ,תורה" זה מקרא" ,והמצוה" זו משנה" ,אשר
כתבתי" אלו נביאים וכתובים ",להורותם" זה גמרא ,מלמד שכולם נתנו
למשה מסיני :אמר רבי יצחק כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאלו אוחז
חרב של שתי פיות בידו ,וחרב זו משמרתו ,שנאמר תהילים קמט' (ה) יַּעְ לְ זּו
רֹוממֹות אֵ ל בִׁ גְּ רֹונָּם וְּ חֶ ֶרב פִׁ יפִׁ יֹות
ח ֲִׁס ִׁידים בְ כָּ בוֹד י ְַּרנְנּו עַּ ל ִׁמ ְשכְ בוֹתָּ ם( :ו) ְּ
בְּ יָּדָּ ם :ושואל ,מאי משמע איך זה מתקשר עם קריאת שמע על המיטה,
ועונה ,אמר מר זוטרא ואיתימא רב אשי ,מרישא דענינא מהפסוק הקודם,
דכתיב "יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם" וכתיב בתריה "רוממות
אל בגרונם וחרב פיפיות בידם" ,ואמר רבי יצחק כל הקורא קריאת שמע על
מטתו מזיקין בדילין מתרחקים הימנו ,שנאמר איוב ה' (ז) כִׁ י ָאדָּ ם לְ עָּ מָּ ל
יּולָּד ּובְּ נֵי ֶרשֶ ף יַגְּ בִׁ יהּו עּוף :ואין "עוף" אלא תורה שנאמר משלי כג' (ה)
הֲתָּ עִׁ וף \{הֲתָּ עִׁ יף\} עֵינֶיָך בֹו וְּ אֵ ינֶנּו (תסגור עינך תשכח התורה) כִׁ י עָּ שה
ֲשה ל ֹו כְ נָּפַּ יִׁם כְ נ ֶֶשר וָּעיף \{יָּעּוף\} הַּ ָּשמָּ יִׁם :ואין רשף אלא מזיקין
ַּיע ֶ
שנאמר :דברים לב' בשירת האזינו (כד) ְּמזֵי ָּרעָּב ּולְּ חֻמֵ י ֶרשֶ ף וְּ קֶ טֶ ב ְּמ ִׁר ִׁירי
וְ ֶשן בְ הֵ מֹת אֲ ַּשלַּח בָּ ם עִׁ ם חֲמַּ ת ֹז ֲחלֵי עָּ פָּ ר :אמר רבי שמעון בן לקיש ,כל
העוסק בתורה יסורין בדילין הימנו לא פוגעים בו ,שנאמר "ובני רשף יגביהו
עוף" ואין עוף אלא תורה שנאמר "התעיף עיניך בו ואיננו" ואין "רשף"
אלא יסורין שנאמר "מזי רעב ולחומי רשף ,אמר ליה רבי יוחנן ,אין צורך
להביא דרשה זו הא אפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו שנאמר שמות
טז' (כו ) ַוי ֹאמֶ ר ִׁאם שָּ מֹו ַע ִׁת ְּשמַ ע לְּ קֹול יְּ הֹ וָּה אֱֹלהֶ יָך וְּ הַ יָּשָּ ר בְּ עֵינָּיו תַ עֲשֶ ה
וְּ הַ ֲאזַנְּ תָּ לְּ ִׁמ צְּ ֹותָּ יו וְּ שָּ מַ ְּרתָּ כָּל חֻקָּ יו כָּל הַ מַ ֲחלָּה אֲשֶ ר שַ ְּמ ִׁתי בְּ ִׁמצְּ ַריִׁ ם ל ֹא אָּ ִׁשים
ָּעלֶיָך כִׁ י אֲנִׁ י יְּ הֹ וָּה רֹ פְּ אֶ ָך :אלא  -כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק,
הקדוש ברוך הוא מביא עליו יסורין מכוערין קשים ועוכרין אותו .שנאמר:
יתי ִׁמטֹוב ּוכְּ אֵ בִׁ י נֶעְּ כָּר :ואין טוב אלא
דּומיָּה הֶ חֱשֵ ִׁ
תהילים לט' (ג) ֶנ ֱאל ְַּמ ִׁתי ִׁ
תֹור ִׁתי אַ ל תַ עֲזֹ בּו :אמר
תורה שנאמר משלי ד' (ב) כִׁ י לֶקַ ח טֹוב נָּתַ ִׁתי ָּלכֶם ָּ
רבי זירא ואיתימא רבי חנינא בר פפא  -בא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך
הוא מדת בשר ודם ,מדת בשר ודם אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר עצב
שנתדלל רכושו ולוקח שמח ,אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן נתן להם תורה
תֹור ִׁתי אַ ל
לישראל ושמח .,שנאמר :משלי ד' (ב) כִׁ י לֶקַ ח טֹוב נָּתַ ִׁתי ָּלכֶם ָּ
תַ עֲזֹובּו :אמר רבא ואיתימא רב חסדא ,אם רואה אדם שיסורין באין עליו
יפשפש במעשיו ,שנאמר איכה ג' (מ) נַחְּ פְּ שָּ ה ְּד ָּרכֵינּו וְּ נַחְּ קֹ ָּרה וְּ נָּשּובָּ ה עַד
יְּ הֹ וָּה :פשפש ,חיפש עוון ולא מצא ,יתלה העוון בבטול תורה ,שנאמר
תֹור ְּתָך ְּתל ְַּמדֶ נּו :ואם תלה
ּומ ָּ
תהילים צד' (יב) אַ ְּש ֵרי הַ גֶבֶ ר אֲשֶ ר ְּתי ְַּס ֶרנּו יָּּה ִׁ
ולא מצא  ,גם זאת לא מצא ,יושב ולומד תורה  ,בידוע שיסורין של אהבה
הם ,שנאמר משלי ג' (יב) כִׁ י אֶ ת אֲשֶ ר ֶיאֱהַ ב יְּ הֹ וָּה יֹוכִׁ יחַ ּוכְ ָאב אֶ ת בֵ ן י ְִׁרצֶ ה:
אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו
אוהבו ,מדכאו ביסורין שנאמר ישעיה נג' (י) וַיהֹ וָּה חָּ פֵץ דַ כְּ אֹו הֶ חֱלִׁ י ִׁאם
תָּ ִׁשים אָּ ָּשם נַּפְ ש ֹו י ְִׁראֶ ה ז ֶַּרע יַּאֲ ִׁריְך י ִָּׁמים וְחֵ פֶ ץ ְי ֹהוָּה בְ יָּד ֹו יִׁצְ לָּח :יכול אפילו
לא קבלם מאהבה כשאינו רוצה לסבול? תלמוד לומר "אם תשים אשם

נלמדים הדברים? שמשיאור
המזרח עד שתנץ החמה
ארבעת מיל דכתיב :בראשית
יט (טו) ּוכְּ מֹו הַ שַ חַ ר ָּעלָּה
ַּוי ִָּׁאיצּו הַּ מַּ לְ ָאכִׁ ים בְ לוֹט לֵאמֹר
קּום קַּ ח אֶ ת ִׁא ְש ְתָך וְאֶ ת ְשתֵ י
בְ נֹתֶ יָך הַּ נ ְִׁמצָּ אֹת פֶן ִׁתסָּ פֶה בַ עֲֹון
הָּ עִׁ יר ( 4אותיות ארבע מיל)
וכתיב ובהמשך כתוב (כג)
הַ שֶ מֶ ש יָּצָּ א עַל הָּ אָּ ֶרץ וְּ לֹוט בָּ א
צֹ ע ֲָּרה :ומסביר ומן סדום
לצוער ארבעת מיל ושואל ,לא
מדוייק יותר הוון? הרי כולם
יודעים כי המרחק גדול מכך?
ועונה אמר רבי זעירא המלאך
היה מקדר חופר מנהרה ומישר
ומקצר לפניהן הדרך ושואל:
ומניין מאיילת השחר עד
שיאור המזרח ארבעת מיל?
ועונה ,יכול היה לכתוב כמו
וכתב וכמו וו מיותרת ומרמזת
לזהות המרחק מילה מדמיא
לחבירתה .אמר רבי יוסי בי
בן רבי בון הדא איילתא
דשחרא איילת השחר הזו מאן
דאמר האומר כוכבתא שזה
כוכב היא טעיא טועה
וההוכחה זימנין דהיא מקדמא
אין לה זמן קבוע לפעמים
מקדימה ולפעמים מאחרת
וזימנין דהיא מאחרה .מאי כדון
והסבר כמין תרין דקורנין
דנהור שני קרני אש דסלקין
מן מדינחא העולים מן מעבה
האדמה ומנהרין .וזוהרים.
ומספר דלמא מעשה ברבי
חייא רבא הגדול ורבי שמעון
בן חלפתא הוו היו מהלכין
בהדא בבקעת ארבל בקריצתה
בהשכמת הבוקר וראו איילת
השחר שבקע אורה .אמר רבי
חייא רבה לר' שמעון בן
חלפתא בי רבי אנא שים לב
מורי ורבי ,כך היא גאולתן של
ישראל בתחילה קימאה קימאה
מעט מעט כל מה שהיא הולכת
היא רבה גדלה והולכת .מאי

נפשו" מה קרבן אשם לדעת לרצון להתכפר ,אף יסורין לדעת לרצון ,ואם
קבלם היסורים באהבה מה שכרו? "יראה זרע יאריך ימים" ולא עוד ושכר
נוסף מובטח לו ,אלא שתלמודו מתקיים בידו שנאמר "וחפץ ה' בידו יצלח"
וחפץ ה' פליגי בה רבי יעקב בר אידי ורבי אחא בר חנינא אחד אמר אלו הם
יסורין של אהבה :כל שאין בהן בטול תורה שנאמר " אשרי הגבר אשר
תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו" וחד אמר אלו הן יסורין של אהבה כל שאין
ֱֹלהים ִׁה ְק ִׁשיב בְ קוֹל
בהן בטול תפלה שנאמר תהילים סו'(יט) ָאכֵן ָּשמַּ ע א ִׁ
ְת ִׁפל ִָּׁתי( :כ) בָּ רּוְך אֱֹלהִׁ ים אֲשֶ ר ל ֹא הֵ ִׁסיר ְּתפִׁ ל ִָּׁתי וְּ חַ ְּסדֹו מאתי .אמר להו רבי
אבא בריה דרבי חייא בר אבא הכי אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן,
אלו ואלו ,גם כאשר הכאב אינו מפריע ללימוד ,וגם כאשר אינו מפריע
בתפילה ,יסורין של אהבה הן שנאמר "כי את אשר יאהב ה' יוכיח" אלא מה
תלמוד לומר ומתורתך תלמדנו? אל תקרי תלמדנו(בסגול) אלא תלמדנו
(בצירי) ומסביר  ",דבר זה מתורתך תלמדנו" נלמד אנחנו מזה קל וחומר -
קל וחומר משן ועין ,ראה שמות כא'(כו) וְ כִׁ י יַּכֶה ִׁאיש אֶ ת עֵ ין עַּ בְ ד ֹו א ֹו אֶ ת
עֵ ין אֲ מָּ ת ֹו וְ ִׁשחֲתָּ ּה לַּחָּ פְ ִׁשי י ְַּשלְ חֶ נּו ַּתחַּ ת עֵ ינוֹ(:כז) ו ְִׁאם ֵשן עַּ בְ ד ֹו א ֹו ֵשן אֲ מָּ ת ֹו
י ִַּׁפיל לַּחָּ ְפ ִׁשי י ְַּשלְ חֶ נּו ַּתחַּ ת ִׁשנו :קל וחומר ,מה שן ועין שהן אחד מאבריו
של אדם ,עבד יוצא בהן לחרות ,יסורין שממרקין מקיפים ומנקים ,כל גופו
של אדם ,על אחת כמה וכמה ,והיינו דרבי שמעון בן לקיש ,דאמר רבי
שמעון בן לקיש נאמר ברית במלח -ונאמר ברית ביסורין ,נאמר ברית
במלח דכתיב ויקרא ב'(יג) וְ כָּ ל קָּ ְרבַּ ן ִׁמנְחָּ ְתָך בַּ מֶ לַּח ִׁת ְמלָּח וְּ ל ֹא תַ ְּשבִׁ ית מֶ לַח
בְּ ִׁרית אֱֹלהֶ יָך מֵ עַּ ל ִׁמנְחָּ תֶ ָך עַּ ל כָּ ל קָּ ְרבָּ נְָך ַּת ְק ִׁריב מֶ לַּח :ונאמר ברית ביסורין
משה לִׁ כְ רֹת
דכתיב דברים כח' (סט) אֵ לֶה ִׁדבְּ ֵרי הַ בְּ ִׁרית אֲ ֶשר ִׁצּוָּה ְי ֹהוָּה אֶ ת ֶ
אֶ ת בְ נֵי י ְִׁש ָּראֵ ל בְ אֶ ֶרץ מוָֹאב ִׁמלְ בַּ ד הַּ בְ ִׁרית אֲ ֶשר כ ַָּּרת ִׁאתָּ ם בְ ח ֵֹרב :ולומד
ומשווה ,מה ברית האמור במלח  -מלח ממתקת את הבשר ,אף ברית האמור
ביסורין  -יסורין ממרקין כל עונותיו של אדם :תניא רבי שמעון בן יוחאי
אומר ,שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן לא נתנן
אלא על ידי יסורין ,אלו הן ,תורה וארץ ישראל והעולם הבא ,ומסביר ,תורה
מנין שנאמר "אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו" ארץ ישראל
דכתיב דברים ח' (ה) וְ י ַָּּדעְ תָּ עִׁ ם לְ בָּ בֶ ָך כִׁ י ַכאֲשֶ ר יְּ יַסֵ ר ִׁאיש אֶ ת בְּ נֹו יְּ הֹ וָּה
ְשמַּ ְרתָּ אֶ ת ִׁמ ְצוֹת ְי ֹהוָּה אֱֹלהֶ יָך ָּללֶכֶ ת בִׁ ְד ָּרכָּיו ּולְ י ְִׁרָאה אֹתוֹ:
אֱֹלהֶ יָך ְּמי ְַּס ֶרךָּ(:ו) ו ָּ
וכתיב בתריה ,הפסוק הבא ז) כִׁ י יְּ הֹ וָּה אֱֹלהֶ יָך ְּמבִׁ יאֲָך אֶ ל אֶ ֶרץ טֹובָּ ה אֶ ֶרץ
ּות ֹהמֹת י ְֹצ ִׁאים בַּ בִׁ ְקעָּ ה ּובָּ הָּ ר :העולם הבא דכתיב משלי ו'
ַּנ ֲחלֵי מָּ יִׁם ֲע ָּינֹת ְ
תֹורה אֹור וְּ דֶ ֶרְך חַ יִׁ ים תֹוכְּ חֹות מּוסָּ ר :תני תנא קמיה דרבי
(כג) כִׁ י נֵר ִׁמצְּ וָּה וְּ ָּ
יוחנן ,כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים וקובר את בניו ,מוחלין לו על כל
עונותיו .אמר ליה רבי יוחנן בשלמא אני מבין ,תורה וגמילות חסדים דכתיב
משלי טז' (ו) בְּ חֶ סֶ ד ֶואֱמֶ ת יְּ ֻכפַר עָֹּון ּובְ י ְִׁרַאת ְי ֹהוָּה סּור מֵ ָּרע" :חסד" זו
גמילות חסדים שנאמר שם בפרק כא' (כא) רֹ דֵ ף צְּ דָּ קָּ ה וָּחָּ סֶ ד יִׁ ְּמצָּ א חַ יִׁ ים
צְּ דָּ קָּ ה וְּ כָּבֹוד" :אמת" זו תורה שנאמר שם בפרק כג' (כג) אֱמֶ ת קְּ נֵה וְּ אַ ל
ִׁת ְּמכֹור חָּ כְ מָּ ה ּומּוסָּ ר ּובִׁ ינָּה :אלא אבל שואל רבי יוחנן ,קובר את בניו מנין
מה היתרון ומהיכן אנו יודעים כי מיתת בנים גורמת למחילת עוון? ועונה
תנא ליה ההוא סבא זקן – שבע חכמה ,משום רבי שמעון בן יוחאי אתיא
,לומדים בדרך השוואה  -גזירה שוה ,עון עון כתיב הכא" בחסד ואמת יכפור
ּומשַ לֵם עֲֹון אָּ בֹות אֶ ל
עון" וכתיב התם ירמיה לב' (יח) ע ֶֹשה חֶ סֶ ד לַּאֲ ל ִָּׁפים ְּ
חֵ יק בְּ נֵיהֶ ם ַאח ֲֵריהֶ ם הָּ אֵ ל הַּ גָּדוֹל הַּ גִׁ בוֹר ְי ֹהוָּה ְצבָּ אוֹת ְשמ ֹו :אמר רבי יוחנן
חולק על הנאמר ואומר ,נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה .ושואל ,ונגעים
לא ? והתניא "כל מי שיש בו אחד מארבעה מראות נגעים  ,ראה משניות,

טעמא וזה נרמז בכתוב מיכה
ז (ח) ַאל ִׁת ְש ְמ ִׁחי ֹאיַּבְ ִׁתי לִׁ י כִׁ י
נָּפַּ לְ ִׁתי קָּ ְמ ִׁתי כִׁ י אֵ שֵ ב בַ חשֶ ְך ה'
אור לי ,כך בתחילה וגם בנס
פורים ,בהתחלה אסתר ב'(יט)
ּובְ ִׁהקָּ בֵ ץ בְ תּולוֹת ֵשנִׁית ּומָּ ְּר ֳדכַי
ישֵ ב בְּ שַ עַר הַ מֶ לְֶך ,ואחר כך,
(יא) וַיִׁ קַ ח הָּ מָּ ן אֶ ת הַ לְּ בּוש וְּ אֶ ת
הַ סּוס ַּויַּלְ בֵ ש אֶ ת מָּ ְרדֳּ כָּי
ַּוי ְַּרכִׁ יבֵ הּו בִׁ ְרחוֹב הָּ עִׁ יר ַּוי ְִׁק ָּרא
לְ פָּ נָּיו כָּ כָּה יֵעָּ ֶשה ל ִָּׁאיש אֲ ֶשר
הַּ מֶ לְֶך חָּ פֵ ץ בִׁ יקָּ ר ֹו :ואחר כך,
(יב) ַויָּשָּ ב מָּ ְּר ֳדכַי אֶ ל שַ עַר
הַ מֶ לְֶך וְהָּ מָּ ן נ ְִׁדחַּ ף אֶ ל בֵ ית ֹו
ָאבֵ ל ַּוחֲפּוי רֹאש :ואחר כך שם
ח' (טו) ּומָּ ְּר ֳדכַי יָּצָּ א ִׁמלִׁ פְּ נֵי
הַ מֶ לְֶך בִׁ לְּ בּוש מַ לְּ כּות ְת ֵכלֶת
וָּחּור ַּועֲטֶ ֶרת זָּהָּ ב גְ ד ֹולָּה וְתַּ כְ ִׁריְך
שּושן
ָּ
ַארגָּמָּ ן וְהָּ עִׁ יר
בּוץ וְ ְ
צָּ ֲהלָּה וְ ָּשמֵ חָּ ה :ואח"כ שם
אֹורה
ָּ
הּודים הָּ יְּ תָּ ה
(טז) לַיְּ ִׁ
ְששן וִׁיקָּ ר ואתיא
וְּ ִׁש ְּמחָּ ה ו ָּ
והולך המאמר הזה של דר'
חייא בשיטת כר' יודה דתני
שלמדנו בשם ר' יודה :עוביו
של רקיע מהלך חמשים שנה
ועושה חשבון אדם בינוני
מהלך ארבעים מיל כ עשרה
ק"מ ביום ואמרנו עד שהחמה
הנוסרת חותרת ברקיע מהלך
חמשים שנה זמן יציאת
השמש אדם מהלך ארבעת
מיל ,נמצאת אומר שעוביו של
רקיע אחד מעשרה ביום וכשם
שעוביו של רקיע מהלך
חמשים שנה כך עוביה של
ארץ ועוביו של תהום מהלך
בסיכום
שנה
חמשים
= 2190000ק""מ בערך .ומה
טעם והאסמכתא לחשבון זה
ישעיהו מ' (כב) הַ ישֵ ב עַל חּוג
הָּ אָּ ֶרץ וְ י ְֹשבֶ יהָּ כַּ ֲחגָּבִׁ ים הַּ נוֹטֶ ה
כַּ דֹק ָּשמַּ יִׁם ַּוי ְִׁמתָּ חֵ ם ָּכאֹהֶ ל
ל ָָּּשבֶ ת :וכתיב איוב כב' (יד)
עָּ בִׁ ים סֵ תֶ ר ל ֹו וְ ֹלא י ְִׁראֶ ה וְּ חּוג
שָּ מַ יִׁ ם יתהלך :וכתיב משלי ח'
(כז) בַ הֲכִׁ ינֹו שָּ מַ יִׁ ם שָּ ם אָּ נִׁי

הללו ,אינן אלא מזבח כפרה! ועונה אמנם ,מזבח כפרה הוו הם כן ,אבל
יסורין של אהבה לא הוו .ואי בעית אימא הא לן בבל ,,ניתן לקבלם באהבה,
והא להו ,אבל להם בארץ ישראל .ששומרים יותר על דיני טהרה ,הטורח
גדול מדי וגם יש סבל וצרות מספיק בלי אלה אי אפשר לקבלם באהבה,
ואי בעית אימא ,עוד דרך להסביר ,הא בצנעא כאשר לא מפורסם הדבר,
אפשר לסבול ,הא בפרהסיא אי אפשר ,ושואל ומיתת ובנים לא? ומברר
היכי דמי במה מדובר ,אילימא דהוו להו היו ,ומתו והא אמר רבי יוחנן "דין
גרמא דעשיראה ביר"" זו העצם של בני העשירי שמת"  ,נראה שהיה
מאמין כי הכאב הזה יש לו משמעות של יסורין באהבה ,ועונה ,אלא מה
שנאמר שאינן יסורין של אהבה ,הא דלא הוו ליה בנים כלל .והא ששמר
העצמות לזכותו דהוו ליה ומתו .ומספר ,רבי חייא בר אבא חלש ,חלה על
לגביה נכנס לבקרו רבי יוחנן ,אמר ליה חביבין עליך יסורין? אמר ליה ,ענה
ר' חייא ,לא הן ולא שכרן! אמר ליה ,אמר לו ר' יוחנן ,הב לי תן לי ידך ,יהב
ליה נתן לו ידיה ,ואוקמיה וריפא אותו ,ומספר מעשה אחר ,רבי יוחנן
חלש חלה ,על לגביה נכנס אליו רבי חנינא לבקרו ,אמר ליה חביבין עליך
יסורין ? אמר ליה לא הן ולא שכרן אמר ליה הב לי ידך יהב ליה ידיה
ואוקמיה  ,ורבי חנינא ריפא את רבי יוחנן .,ושואל ,אמאי לוקים רבי יוחנן
לנפשיה ,ירפא ר' יוחנן את עצמו? ועונה אמרי ,פתגם בפי העם "אין חבוש
מתיר עצמו מבית האסורים" כך גם ברפוי ,רבי אלעזר חלש חלה מאוד על
לגביה רבי יוחנן ,חזא דהוה קא גני בבית אפל  ,והיה רבי אלעזר שוכב וישן
בבית אפל ,גלייה לדרעיה גילה רבי יוחנן זרועו ,ונפל נהורא ,ונהיה אור
בחדר ,חזייה ראה ,דהוה קא בכי רבי אלעזר ,אמר ליה אמאי קא בכית? אי
משום תורה דלא אפשת ,למדת מספיק  ,שנינו למדנו "אחד המרבה ואחד
הממעיט  -ובלבד שיכוין לבו לשמים" ואי משום מזוני עוני ,לא כל אדם
זוכה לשתי שלחנות תורה ופרנסה ברווח .ואי משום בני בנים? ראה דין
גרמא דעשיראה ביר את העצם  ,אמר ליה ענה לו ר אלעזר ,להאי שופרא
דבלי בעפרא  ,שסופו של אדם לקבר קא בכינא ,אמר ליה ר' יוחנן ,על דא
ודאי קא ראוי בכית ,ובכו תרוייהו ,שניהם יחדיו ,אדהכי והכי ,מכאן לכאן,
אמר ליה חביבין עליך יסורין ? אמר ליה לא הן ולא שכרן! אמר ליה הב לי
ידך ,יהב ליה ידיה ואוקמיה בריא ושלם .רב הונא תקיפו ליה החמיצו לו,
ארבע מאה דני דחמרא  ,חביות יין ,על לגביה רב יהודה אחוה דרב סלא
חסידא ורבנן ,ואמרי לה רב אדא בר אהבה ורבנן ,ואמרו ליה לעיין מר
במיליה  ,בדוק את עצמך במעשיך אמר להו להם ומי חשידנא בעינייכו ?
אמרו ליה וכי מי חשיד קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא דינא ! אמר להו :
אי איכא מאן דשמיע עלי מלתא לימא  ,אם נמצא ביניכם ששמע עלי
מעשה רע יאמר ,אמרו ליה הכי שמיע לן כך שמענו ,דלא יהיב ,אינך נותן
מר שבישא חלקו בזמורות לאריסיה ,אמר להו ,אמר להם ר' הונא  ,מי קא
שביק לי מידי מיניה  ,וכי משאיר לי משהו ,הא קא גניב ליה כוליה ,הרי
גונב לי את הכל ,אמרו ליה היינו דאמרי אינשי ,זהו הפתגם" ,בתר גנבא
גנוב וטעמא טעים" הגונב מן הגנב גם הוא נהנה .,אמר להו קבילנא מקבל
אני עלי דיהיבנא ליה שאתן לו את המגיע ,איכא דאמרי ,הדר חלא והוה
חמרא ,החומץ חזר להיות יין ,ואיכא דאמרי ,אייקר חלא ואיזדבן בדמי
דחמרא היגיע החומץ למחיר היין ,תניא אבא בנימין אומר ,על שני דברים
הייתי מצטער כל ימי :א' על תפלתי שתהא לפני מטתי ב' ועל מטתי שתהא
נתונה בין צפון לדרום .ומסביר ,על תפלתי שתהא לפני מטתי ,מאי לפני
מטתי? אילימא ,לפני מטתי ממש ,לא יתכן ,והאמר רב יהודה אמר רב

בְּ חּוקֹו חּוג עַל פְּ נֵי תהום :חוג
חוג לגזירה שוה' .גזירה שוה,
אחד משלוש עשרה מידות
שהתורה נדרשת בהם -
בשלושת הפסוקים המילה
חוג נמצאת ולכן חלים אותם
כללים עליהם ואם אנו יודעים
שהתהום עמוקה מהלך 50
שנה חל כלל זה על שלושת
הפסוקים בהם מוזכר "חוג"
היות ועסקנו בנושא מי התהום
מרחיב בעניין תני למדנו עץ
חיים מהלך אורכו חמש מאות
שנה אמר רבי יודה בי ר'
אלעאי לא סוף דבר נופו לא
הקיפו אלא אפי' כורתו גזעו
וכל פילוג מעינות מי בראשית
מתפלגין נובעים מעץ זה
מתחתיו ומה טעם וההוכחה
תהילים א (ג) וְּ הָּ יָּה כְּ עֵץ שָּ תּול
עַל פַלְּ גֵי מָּ יִׁ ם אֲ ֶשר ִׁפ ְרי ֹו יִׁתֵ ן
בְ עִׁ ת ֹו וְ עָּ לֵהּו ֹלא יִׁבוֹל וְ כֹל אֲ ֶשר
ֲשה י ְַּצלִׁ יחַּ  :תני למדנו עץ
ַּיע ֶ
חיים אחד מששים לגן ,הגן
אחד מששים לעדן ,כתוב
בראשית ב' (י) וְּ נָּהָּ ר יֹ צֵ א מֵ עֵ דֶ ן
ּומ ָּשם יִׁפָּ ֵרד
לְּ הַ ְּשקֹות אֶ ת הַ גָּן ִׁ
אשים ועושה
ַארבָּ עָּ ה ָּר ִׁ
וְהָּ יָּה לְ ְ
חשבון :כמו תמצית כור תרקב
שותה {תרקב הוא  1,60לבית
כור" כך תמצית כוש מצרים
שותה{ .וכן גם מצרים 1,60
מכוש} נמצאת אומר ואם
מצרים מהלך
ידוע לנו
ארבעים יום וכוש מהלך שבע
שנים ועוד (_כנראה ללא
שבתות) .ורבנן אמרין חולקים
על ר' יודה האומר עובי הרקיע
מהלך  50שנה ואומרים כשני
אבות הראשונים כחיי אברהם
יצחק ויעקב שהם כ 500שנה
וזה נלמד מדברים יא' (כא)
לְ מַּ עַּ ן י ְִׁרבּו יְמֵ יכֶם וִׁימֵ י בְ נֵיכֶם
עַּ ל הָּ אֲ דָּ מָּ ה אֲ ֶשר נ ְִׁשבַּ ע ְי ֹהוָּה
לַּאֲ בֹתֵ יכֶם לָּתֵ ת לָּהֶ ם כִׁ ימֵ י
הַ שָּ מַ יִׁ ם עַל הָּ אָּ ֶרץ :וממשיך
בשיטת רבנן וכשם שבין
הארץ לרקיע מהלך חמש מאות

ואיתימא רבי יהושע בן לוי מנין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין
הקיר ואין זה ראוי להתפלל לפני המיטה ,שנאמר ישעיה לח'(ב) ַויַסֵ ב
חִׁ זְּקִׁ יָּהּו ָּפנָּיו אֶ ל הַ קִׁ יר וַיִׁ ְּת ַפלֵל אֶ ל ְי ֹהוָּה, :ומתקן ,לא תימא לפני מטתי אלא
אימא סמוך למטתי (,יזהו בקריאת שמע על המיטה ),ועל מטתי שתהא
נתונה בין צפון לדרום ,למה? דאמר רבי חמא ברבי חנינא אמר רבי יצחק
"כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה יהיו לו בנים זכרים" שנאמר
תהילים יז' (יד) ִׁמ ְמ ִׁתים י ְָּדָך ְי ֹהוָּה ִׁמ ְמ ִׁתים מֵ חֶ לֶד חֶ לְ קָּ ם בַּ חַּ יִׁים וצפינך
וְהנִׁיחּו י ְִׁת ָּרם לְ עוֹלְ לֵיהֶ ם :רב נחמן בר
\{ּוצְּ פּונְּ ָך\} ְּתמַ לֵא בִׁ טְּ נָּם י ְִׁשבְ עּו בָּ נִׁים ִׁ
יצחק אמר אף אין אשתו מפלת נפלים ,ולומד כתיב הכא "וצפונך תמלא
תֹומם בְּ בִׁ טְּ נָּּה:
בטנם" וכתיב התם בראשית כה'(כד) וַיִׁ ְּמלְּ אּו יָּמֶ יהָּ ָּללֶדֶ ת וְּ הִׁ נֵה ִׁ
תניא אבא בנימין אומר "שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם וגמר
להתפלל ולא המתין את חברו ויצא טורפין מבטלים לו תפלתו בפניו"
שנאמר איוב יח' (ד) טֹו ֵרף נַפְּ שֹו בְּ אַ פֹו הַ לְּ מַ עַנְּ ָך תֵ ָּעזַב אָּ ֶרץ וְ יֶעְ ַּתק צּור
ִׁמ ְמקֹמ ֹו ולא עוד אלא ,שגורם לשכינה שתסתלק מישראל שנאמר "ויעתק
צור ממקומו" ואין צור אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר דברים לב' (יח) צּור
יְּ ל ְָּּדָך תֶ ִׁשי ו ִַּׁת ְשכַּ ח אֵ ל ְמ ֹח ֲללֶָך :ושואל ואם המתין לו מה שכרו ? ועונה אמר
רבי יוסי ברבי חנינא זוכה לברכות הללו שנאמר ישעיה מח'(יח) לּוא
הִׁ קְּ שַ בְּ תָּ לְּ ִׁמצְּ ֹותָּ י וַיְּ הִׁ י ַכ ָּנהָּ ר ְּשלֹומֶ ָך וְּ צִׁ ְּדקָּ ְּתָך כְּ ַגלֵי הַ יָּם( :יט) וַיְּ הִׁ י כַחֹול ז ְַּרעֶָך
וְּ צֶ אֱצָּ אֵ י מֵ עֶיָך כִׁ ְמעוֹתָּ יו ֹלא יִׁכָּ ֵרת וְֹלא י ִָּׁשמֵ ד ְשמ ֹו ִׁמלְ פָּ נָּי :תניא אבא בנימין
אומר ,אלמלי נתנה רשות לעין לראות אין כל בריה יכולה לעמוד מפני
המזיקין, ,צפיפותם של השדים ,אמר אביי אינהו נפישי מינן ,הם הרבה
יותר מאיתנו ,וקיימי עלן כי כסלא לאוגיא עומדים עלינו ומקיפים אותנו
כחומה סביב לערוגה ,אמר רב הונא כל חד וחד מינן סביב כל אחד מאיתנו,
אלפא משמאליה ,ורבבתא מימיניה  .אמר רבא האי דוחקא  ,צפיפות דהוי
בכלה ,בבית המדרש מנייהו הוי מהם הוא והם הגורמים לו ,הני ברכי
דשלהי ,ברכיים משופשפות מנייהו מהם ,הני מאני בגדים דרבנן דבלו,
מחופיא דידהו ,מצפיפותם ,הני כרעי דמנקפן ,עקבות רגליים בחולות
מנייהו ,מהשדים...,ואומר ,האי מאן דבעי למידע להו ,הרוצה להכירם ,לייתי
יקח קיטמא נהילא ,פיח מהול ונהדר ויחזר אפורייה על עקבותיהם ,ובצפרא
חזי ,בבוקר יראה כי עקבותיהם כמו כרעי דתרנגולא ..האי מאן דבעי
למחזינהו הרוצה לראותם ליתי שלייתא דשונרתא אוכמתא ,ייקח שליה של
חתול שחור בת אוכמתא  ,מבית של חתולים שחורים ,בוכרתא בת בוכרתא,
ראשונה בת ראשונה ,וליקליה בנורא ,ויצלה באש ולשחקיה  -ולימלי עיניה
,וישים בעיניו מניה וחזי להו ויראה אותם .והנותר ולשדייה בגובתא דפרזלא
ולחתמיה בגושפנקא דפרזלא ישים בארגז ברזל עם חותם ברזל ,דילמא גנבי
מניה ,שלא יגנב ,ולחתום פומיה  ,וישמור פיו ,כי היכי דלא ליתזק שלא
ינזק ,רב ביבי בר אביי עבד הכי ,עשה חזא ואתזק ובכל זאת ניזוק ,בעו
רבנן רחמי התפללו עליה ואתסי ונרפא :תניא אבא בנימין אומר אין תפלה
של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת שנאמר מלכים א' ח' בתפילת שלמה
(כח) ּופָּ נִׁיתָּ אֶ ל ְת ִׁפלַּת עַּ בְ ְדָך וְאֶ ל ְת ִׁחנָּת ֹו ְי ֹהוָּה אֱֹלהָּ י לִׁ ְּשמֹ ַע אֶ ל הָּ ִׁרנָּה וְּ אֶ ל
הַ ְּתפִׁ לָּה אֲ ֶשר עַּ בְ ְדָך ִׁמ ְתפַּ לֵל לְ פָּ נֶיָך הַּ יוֹם :ומסביר ,במקום רנה שם תהא
תפלה .אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק ,מנין שהקדוש ברוך הוא מצוי
בבית הכנסת שנאמר תהילים פב'(א) ִׁמזְמוֹר לְ ָאסָּ ף אֶ ֹלהִׁ ים נִׁ צָּ ב בַ עֲדַ ת אֵ ל
ֱֹלהים י ְִׁשפֹט :ומנין לעשרה ,מנין יהודים שמתפללין ששכינה עמהם
בְ קֶ ֶרב א ִׁ
"שנאמר אלהים נצב בעדת אל" ומנין לשלשה שיושבין בדין ששכינה עמהם
שנאמר "בקרב אלהים ישפוט" ומנין לשנים שיושבין ועוסקין בתורה

שנה ,כך בין רקיע לרקיע
מהלך חמש מאות שנה ,ועוביו
מהלך חמש מאות שנה.,
ועכשיו שואל ומה חמית מימר
ומה ראית לומר עוביו של
רקיע מהלך חמש מאות שנה?
ועונה אמר רבי בון ,נאמר
ֱֹלהים
בראשית א' (ו) ַּויֹאמֶ ר א ִׁ
וִׁיהי
יְּ הִׁ י ָּרקִׁ י ַע בְּ תֹוְך הַ מָּ יִׁ ם ִׁ
מַּ בְ ִׁדיל בֵ ין מַּ יִׁם לָּמָּ יִׁם :ומסביר
יהי רקיע בתווך .באמצע
ביניהם ,רב אמר ,בדרך אחרת
לחים נוזלים היו שמים ביום
הראשון ובשני קרשו נהיו
מוצקים ,ועוד רב אמר יהי
רקיע ודורש :יחזק הרקיע
יקרש הרקיע ,יגלד הרקיע
ימתח הרקיע ,אמר רבי יודה בן
פזי יעשה כמין מטלית כסדין
מתוח ודק הרקיע ,ומסביר,
היך מה דאת וזה תואם הנאמר
במקום אחר שמות לט' (ג)
וַיְּ ַרקְּ עּו אֶ ת פַחֵ י הַ זָּהָּ ב ו ְִׁקצֵ ץ
ְפ ִׁתילִׁ ם ַּלעֲשוֹת בְ תוְֹך הַּ ְת ֵכלֶת
ַארגָּמָּ ן ּובְ תוְֹך ת ֹולַּעַּ ת
ּובְ תוְֹך הָּ ְ
ֲשה
הַּ ָּשנִׁי ּובְ ת ֹוְך הַּ ֵשש מַּ ע ֵ
חשב :תני למדנו בשם ר'
ֵ
יהושע ,עוביו של רקיע כשתי
אצבעיים ..מילתיה מילים
שנאמרו על ידי דר' חנינא
פליגא חולקים על האמור ע"י
דא"ר אחא בשם ר' חנינא,
נאמר באיוב לז' (יח) תַ ְּרקִׁ י ַע
עִׁ מֹו לִׁ ְּשחָּ קִׁ ים ֲחזָּקִׁ ים כִׁ ְּר ִׁאי
מּוצָּ ק" :תרקיע" מלמד שהן
עשויין כטס משטח יכול
הנחשוב שאינן בריאין חזקים
תלמוד לומר לכן נאמר חזקים,
יכול הנחשוב שהן נתרפין
רופפים ,ת"ל כראי מוצק ,בכל
שעה ושעה נראין מוצקים .רבי
יוחנן ור' שמעון בן לקיש
אומרים שניהם דברים בנדון:
ר' יוחנן אמר בנוהג שבעולם
מקובל אדם מותח אוהל על ידי
שהות עם הזמן רפה ,ברם הכא
כאן במעשה הרקיע "וימתחם

ששכינה עמהם ,שנאמר מלאכי ג'(טז) אָּ ז נִׁ ְּדבְּ רּו יִׁ ְּראֵ י יְּ הֹ וָּה ִׁאיש אֶ ל ֵרעֵהּו
ַויַקְּ שֵ ב יְּ הֹ וָּה ַּוי ְִׁשמָּ ע ַּו ִׁיכָּתֵ ב סֵ פֶ ר זִׁכָּ רוֹן לְ פָּ נָּיו לְ י ְִׁראֵ י ְי ֹהוָּה ּולְ ח ְֹשבֵ י ְשמ ֹו:
ומסביר מאי "ולחושבי שמו" אמר רב אשי ,חשב אדם לעשות מצוה ונאנס
ולא עשאה ,מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה .ומנין שאפילו אחד שיושב
ֲשה לִׁי
ועוסק בתורה ששכינה עמו שנאמר שמות כ'( כא) ִׁמזְבַּ ח אֲ דָּ מָּ ה ַּתע ֶ
וְ זָּבַּ ְחתָּ עָּ לָּיו אֶ ת עֹֹלתֶ יָך וְאֶ ת ְשלָּמֶ יָך אֶ ת צֹאנְָך וְאֶ ת בְ קָּ ֶרָך בְּ כָּל הַ מָּ קֹום אֲשֶ ר
אַ זְּכִׁ יר אֶ ת ְּש ִׁמי אָּ בֹוא אֵ לֶיָך ּובֵ ַרכְּ ִׁתיָך :ושואל וכי מאחר דאפילו חד תרי
מבעיא ?אם השכינה מצויה אצל היחיד מה מלמד לשנים ,ועונה תרי
מכתבן מלייהו בספר הזכרונות חד לא מכתבן מליה בספר הזכרונות ,ומוסיף
לשאול ,וכי מאחר דאפילו תרי תלתא מבעיא ? ועונה ,מהו דתימא דינא בית
דין היושב ודן שלמא בעלמא הוא ,ולא אתיא שכינה שלא נחשוב שזה בית
דין בלבד ,גם השכינה עמהם ,קא משמע לן דדינא נמי היינו תורה .ושואל
עוד ,וכי מאחר דאפילו תלתא השכינה איתם ,עשרה מבעיא? ועונה ,עשרה
קדמה ,מקדימה שכינה ואתיא ,תלתא עד דיתבי ,בשלושה עד שישבו בדין,
אמר רבי אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק מנין שהקדוש ברוך הוא מניח
ימינֹו ּובִׁ זְּרֹו ַע עֻזֹו ִׁאם אֶ תֵ ן אֶ ת
תפילין שנאמר ישעיה סב' (ח) נִׁ ְּשבַ ע יְּ הֹ וָּה בִׁ ִׁ
וְאם י ְִׁשתּו בְ נֵי נֵכָּ ר ִׁתירו ֵֹשְך אֲ ֶשר יָּגַּ עַּ ְת בו" :בימינו"
ְד ָּגנְֵך עוֹד מַּ אֲ כָּל לְ ֹאיְבַּ יְִׁך ִׁ
זו תורה שנאמר דברים לג' ( ב) ַּויֹאמַּ ר ְי ֹהוָּה ִׁמ ִׁסינַּי בָּ א וְ ז ַָּּרח ִׁמ ֵשעִׁ יר לָּמ ֹו
ימינֹו אֵ ְּש דָּ ת לָּמֹו" :ובזרוע עזו" אלו
ארן וְ ָאתָּ ה מֵ ִׁר ֲבבֹת קֹדֶ ש ִׁמ ִׁ
הו ִֹׁפיעַּ מֵ הַּ ר פָּ ָּ
תפילין שנאמר תהילים כט' (יא) יְּ הֹ וָּה עֹ ז לְּ עַמֹו יִׁ תֵ ן ְי ֹהוָּה יְבָּ ֵרְך אֶ ת עַּ מ ֹו
בַּ ָּשלוֹם :ושואל ,ומנין שהתפילין עוז הם לישראל? ועונה ,דכתיב דברים כח
(י) וְּ ָּראּו כָּל עַמֵ י הָּ אָּ ֶרץ כִׁ י שֵ ם יְּ הֹ וָּה נִׁ קְּ ָּרא ָּעלֶיָך וְּ י ְָּּראּו ִׁממֶ ךָּ :ותניא  ,ועל זה
רבי אליעזר הגדול אומר "אלו תפילין שבראש" אמר ליה רב נחמן בר יצחק
לרב חייא בר אבין הני תפילין דמרי עלמא של אדון העולם ,מה כתיב בהו?
ּומי כְּ ע ְַּמָך יִׁ ְּש ָּראֵ ל גֹוי אֶ חָּ ד בָּ אָּ ֶרץ אֲ ֶשר הָּ לְַּך
אמר ליה דברי הימים א' יז (כא) ִׁ
אֲשר
ֱֹלהים לִׁ ְפדוֹת ל ֹו עָּ ם לָּשּום לְ ָך ֵשם גְ דֻ לוֹת וְנו ָֹּראוֹת לְ ג ֵָּרש ִׁמ ְפנֵי עַּ ְמָך ֶ
הָּ א ִׁ
פָּ ִׁדיתָּ ִׁמ ִׁמ ְצ ַּריִׁם ג ֹויִׁם :ושואל ומי משתבח קודשא בריך הוא בשבחייהו ביפיים
דישראל? ועונה אין כן בהחלט ,דכתיב דברים כ'(יז) אֶ ת יְּ הֹ וָּה הֶ אֱמַ ְּרתָּ הַ יֹום
ּומ ְשפָּ טָּ יו וְלִׁ ְשמֹעַּ
ּומ ְצוֹתָּ יו ִׁ
ֵאֹלהים וְ ָּל ֶלכֶת בִׁ ְד ָּרכָּיו וְלִׁ ְשמֹר חֻקָּ יו ִׁ
לִׁ ְהיוֹת לְ ָך ל ִׁ
בְ קֹלוֹ( :יח) וַיהֹ וָּה הֶ א ֱִׁמ ְּירָך הַ יֹום לִׁ ְהיוֹת ל ֹו לְ עַּ ם ְס ֻגלָּה כַּ אֲ ֶשר ִׁדבֶ ר לְָּך וְלִׁ ְשמֹר
כָּ ל ִׁמ ְצוֹתָּ יו :אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל ,אתם עשיתוני חטיבה אחת
אחד ומיוחד בעולם ,ואני אעשה אתכם חטיבה מיוחדים אחת בעולם ,אתם
עשיתוני חטיבה אחת בעולם שנאמר ,דברים ו'(ד) ְּשמַ ע יִׁ ְּש ָּראֵ ל יְּ הֹ וָּה אֱֹלהֵ ינּו
יְּ הֹ וָּה אֶ חָּ ד :ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר דברי הימים א יז'
ֱֹלהים לִׁ ְפדוֹת ל ֹו עָּ ם
ּומי כְּ ע ְַּמָך יִׁ ְּש ָּראֵ ל גֹוי אֶ חָּ ד בָּ אָּ ֶרץ אֲ ֶשר הָּ לְַּך הָּ א ִׁ
(כא) ִׁ
לָּשּום לְ ָך ֵשם גְ דֻ לוֹת וְנו ָֹּראוֹת לְ ג ֵָּרש ִׁמ ְפנֵי עַּ ְמָך אֲ ֶשר פָּ ִׁדיתָּ ִׁמ ִׁמצְ ַּריִׁם :אמר
ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי תינח מצאת פסוק יפה בחד ביתא
עכשיו אנו יודעים מה כתוב בבית הראשון של התפילין ,אבל בתפילין
ארבע בתים ,בשאר בתי מאי כתוב? אמר ליה דברים ד' (ז) כִׁ י ִׁמי גֹוי גָּדֹול
ּומי גֹוי
ֱֹלהים ְקרֹבִׁ ים אֵ לָּיו כַּ י ֹהוָּה אֱֹלהֵ ינּו בְ כָּ ל קָּ ְראֵ נּו אֵ לָּיו( :ח) ִׁ
אֲ ֶשר ל ֹו א ִׁ
יקם כְ כֹל הַּ תו ָֹּרה הַּ זֹאת אֲ ֶשר ָאנֹכִׁ י נֹתֵ ן
ּומ ְשפָּ ִׁטים צַּ ִׁד ִׁ
חֻקים ִׁ
גָּדֹול אֲ ֶשר ל ֹו ִׁ
לִׁ ְפנֵיכֶם הַּ יוֹם :ובפרק לג' (כט) אַ ְּש ֶריָך יִׁ ְּש ָּראֵ ל ִׁמי כָּמוָֹך עַּ ם נו ַֹּשע בַּ י ֹהוָּה מָּ גֵן
עֶ ז ְֶרָך וַּאֲ ֶשר חֶ ֶרב גַּ אֲ וָּתֶ ָך וְ יִׁכָּ חֲשּו ֹאיְבֶ יָך לְָּך וְאַּ תָּ ה עַּ ל בָּ מוֹתֵ ימ ֹו ִׁת ְדרְֹך :ובפרק
ד' (לד) אֹו הֲנִׁ סָּ ה אֱֹלהִׁ ים לָּבוֹא לָּקַּ חַּ ת ל ֹו גוֹי ִׁמקֶ ֶרב גוֹי בְ מַּ סֹת בְ ֹאתֹת
ּובְ מו ְֹפ ִׁתים ּובְ ִׁמלְ חָּ מָּ ה ּובְ יָּד ֲחזָּקָּ ה ּובִׁ זְרוֹעַּ נְטּויָּה ּובְ מו ָֹּר ִׁאים גְ דֹלִׁ ים כְ כֹל אֲ ֶשר
עָּ ָּשה לָּכֶם ְי ֹהוָּה אֱֹלהֵ יכֶם בְ ִׁמ ְצ ַּריִׁם לְ עֵ ינֶיָך:ובפרק לג' (יט) ּולְּ ִׁת ְּתָך עֶלְּ יֹון עַּ ל
ָארת וְלִׁ ְהי ְֹתָך עַּ ם קָּ דש לַּי ֹהוָּה
אֲשר עָּ ָּשה לִׁ ְת ִׁהלָּה ּולְ ֵשם ּולְ ִׁת ְפ ֶ
כָּ ל הַּ ג ֹויִׁם ֶ

כאהל לשבת" וכתיב איוב לו'
(יח) תַּ ְר ִׁקיעַּ עִׁ מ ֹו לִׁ ְשחָּ ִׁקים
רבי
ֲחזָּקִׁ ים כִׁ ְר ִׁאי מּוצָּ ק:
שמעון בן לקיש אמר ,בנוהג
שבעולם מקובל אדם נוסך
יוצר כלים על ידי שהות זמן
הוא מעלה חלודה ,ברם הכא
אבל כאן ברקיע כראי מוצק
בכל שעה ושעה הן נראין
כשעת יציקתן ,רבי עזריה אמר
על הא בהמשך לדברים של
דרבי שמעון בן לקיש נאמר
בבראשית ב' (א) וַיְּ כֻלּו
הַ שָּ מַ יִׁ ם וְּ הָּ אָּ ֶרץ וְּ כָּל צְּ בָּ אָּ ם( :ב)
וַיְּ כַל אֱֹלהִׁ ים בַ יֹום הַ ְּשבִׁ יעִׁ י
ְמלַּאכְ ת ֹו אֲ ֶשר עָּ ָּשה ַּוי ְִׁשבֹת
בַּ יוֹם הַּ ְשבִׁ יעִׁ י ִׁמכָּ ל ְמלַּאכְ ת ֹו
אֲ ֶשר עָּ ָּשה( :ג) וַיְּ בָּ ֶרְך אֱ ֹלהִׁ ים
אֶ ת יֹום הַ ְּשבִׁ יעִׁ י ַּויְקַּ דֵ ש אֹת ֹו כִׁ י
ב ֹו ָּשבַּ ת ִׁמכָּ ל ְמלַּאכְ ת ֹו אֲ ֶשר
ֱֹלהים ַּלעֲשוֹת :מה כתיב
בָּ ָּרא א ִׁ
בתריה מה נאמר לאחריו? מיד
בפסוק (ד) אֵ לֶה תֹולְּ דֹות
הַ שָּ מַ יִׁ ם וְּ הָּ אָּ ֶרץ בְ ִׁהבָּ ְרָאם בְ יוֹם
ֱֹלהים אֶ ֶרץ
עֲשוֹת ְי ֹהוָּה א ִׁ
וְ ָּשמָּ יִׁם ,ושואל-מסביר וכי מה
ענין זה אצל זה? אלא יום נכנס
ויום יוצא ,שבת שבוע נכנסת
שבת יוצא ,חודש נכנס חודש
יוצא ,שנה נכנסת שנה יוצאה,
וכתיב ועל זה נאמר אלה
והארץ
השמים
תולדות
בהבראם ,ביום עשות ה'
אלהים ארץ ושמים .חוזרים
הלילה
חלוקת
לנושא
לאשמורות .רבי אומר ארבע
וארבע
ביום,
אשמורות
אשמורות בלילה ,העונה אחד
מעשרים וארבעה לשעה ,העת
אחד מעשרים וארבעה לעונה,
הרגע אחד מעשרים וארבעה
לעת ,למעשה כמה הוא הרגע
רבי ברכיה בשם ר' חלבו אמר,
כדי לאומרו רגע זה הזמן בו
נאמרת המילה "רגע" ורבנן
אמרין :הרגע כהרף עין מצמוץ
עין ,תני שמואל ,שמואל למד,

אֲשר ִׁדבֵ ר :ושואל אי הכי נפישי להו טובי בתי נמצאים כאן יותר
אֱֹלהֶ יָך כַּ ֶ
מארבע פסוקים  ,ועונה :אלא "כי מי גוי גדול" "ומי גוי גדול " דדמיין
להדדי בחד ביתא ,הולכים ביחד " ,אשריך ישראל " "ומי כעמך ישראל"
בחד ביתא ביחד "או הנסה אלהים" בחד ביתא ",ולתתך עליון "בחד ביתא,
בסיכום ארבעה בתים ,וכולהו כתיבי באדרעיה ,וכל הפסוקים כתובים גם
בתפילין של יד של הקדוש ברוך הוא :אמר רבין בר רב אדא אמר רבי
יצחק כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא
משאיל בו ,מתעניין בו ,שנאמר ישעיה נ' (י) ִׁמי בָּ כֶם יְּ ֵרא יְּ הֹ וָּה שֹ מֵ ַע בְּ קֹול
עַבְּ דֹו אֲשֶ ר הָּ לְַך חֲשֵ כִׁ ים וְּ אֵ ין נֹ גַּה לֹו יִׁבְ טַּ ח בְ ֵשם ְי ֹהוָּה וְ י ִָּׁשעֵ ן בֵ אֹלהָּ יו :אם
לדבר מצוה הלך "נוגה לו" ואם לדבר הרשות הלך אין נוגה לו "יבטח בשם
ה"' ושואל ,מאי טעמא אין לו נגה ,ועונה ,משום דהוה ליה לבטוח בשם ה'
ולא בטח :אמר רבי יוחנן בשעה שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת ולא
אתי
אתי וְּ אֵ ין ִׁאיש קָּ ָּר ִׁ
מצא בה עשרה מיד הוא כועס שנאמר שם (ב) מַ דּו ַע בָּ ִׁ
וְּ אֵ ין עֹונֶה הֲקָּ צוֹר קָּ ְצ ָּרה י ִָּׁדי ִׁמ ְפדּות ו ְִׁאם אֵ ין בִׁ י כֹחַּ לְ הַּ ִׁציל הֵ ן בְ גַּ ע ֲָּר ִׁתי ַא ֲח ִׁריב
יָּם אָּ ִׁשים נְהָּ רוֹת ִׁמ ְדבָּ ר ִׁתבְ אַּ ש ְדגָּתָּ ם מֵ אֵ ין מַּ יִׁם וְ תָּ מֹת בַּ צָּ מָּ א :אמר רבי חלבו
אמר רב הונא ,כל הקובע מקום קבוע לתפלתו אלהי אברהם בעזרו ,וכשמת
אומרים לו -אי עניו אי חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו .ושואל ,ואברהם
אבינו מנא לן דקבע מקום ,לתפילתו?,ועונה דכתיב בראשית יט' (כז) ַוי ְַּשכֵם
אַ בְּ ָּרהָּ ם בַ בֹ קֶ ר אֶ ל הַ מָּ קֹום אֲשֶ ר עָּמַ ד שָּ ם אֶ ת ְפנֵי ְי ֹהוָּה :ואין עמידה אלא
תפלה ,שנאמר תהילים קו'(ל) ַו ַיעֲמֹ ד פִׁ ינְּ חָּ ס וַיְּ ַפלֵל וַּתֵ עָּ צַּ ר הַּ מַּ גֵפָּ ה .:אמר
רבי חלבו אמר רב הונא ,היוצא מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה  ,אל ילך
בצעדים גדולים ,אמר אביי לא אמרן אלא למיפק ליציאה ,אבל למיעל
לכניסה מצוה למרהט לרוץ ,שנאמר הושע ו' (ג) וְ נ ְֵדעָּ ה נִׁ ְּר ְּדפָּה לָּדַ עַת אֶ ת
ָארץ :ומספר אמר
ֶשם לָּנּו כְ מַּ לְ קוֹש יו ֶֹרה ֶ
יְּ הֹ וָּה כְ ַּשחַּ ר נָּכוֹן מֹצָּ א ֹו וְ יָּבוֹא כַּ ג ֶ
רבי זירא מריש בצעירותי כי הוה חזינא ראיתי להו לרבנן דקא רהטי רצים
לפרקא בשבתא אמינא ,אמרתי בליבי קא מחליין רבנן שבתא ,כיון
דשמענא להא דרבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי "לעולם ירוץ אדם לדבר
הלכה ואפילו בשבת" שנאמר שם בפרק יא'(י) אַ ח ֲֵרי יְּ הֹ וָּה יֵלְּ כּו כְּ אַ ְּריֵה יִׁ ְּשאָּ ג
כִׁ י הּוא י ְִׁשַאג וְ יֶחֶ ְרדּו בָּ נִׁים ִׁמיָּם :אנא נמי רהיטנא גם אני רץ ,אמר רבי זירא
אגרא דפרקא רהטא  ,עיקר השכר הוא עבור ריצה ,אמר אביי אגרא דכלה
דוחקא שכר עבור הסבל של צפיפות בבית המדרש ,אמר רבא אגרא
דשמעתא סברא עיקר השכר בלימוד ההישגים העצמיים ,אמר רב פפא
אגרא דבי טמיא ,הקבורה וניחום אבלים שתיקותא הדומיה ,אמר מר זוטרא
אגרא דתעניתא צדקתא ,שכר הצום עבור מתן צדקה לעניים ,אמר רב
ששת אגרא דהספדא דלויי הבכי ,אמר רב אשי אגרא דבי הלולי שמחת
חתן וכלה מילי השירה והזמרה :אמר רב הונא כל המתפלל אחורי בית
הכנסת ולא נכנס ,נקרא רשע שנאמר תהילים יב' (ט) סָּ בִׁ יב ְּרשָּ עִׁ ים יִׁ ְּתהַ לָּכּון
כְ רֻ ם זֻלּות לִׁ בְ נֵי ָאדָּ ם :אמר אביי לא אמרן נקרא רשע ,אלא דלא מהדר אפיה
שאינו פונה לבי כנישתא ,אבל מהדר אפיה לבי כנישתא לית לן בה ,הדברים
לא אמורים ,ומספר ההוא גברא דקא מצלי התפלל אחורי בי כנישתא ולא
מהדר אפיה ולא פנה לבי כנישתא ,חלף אליהו הנביא חזייה ראה אידמי ליה
כטייעא כערבי נודד אמר ליה :כדו בר קיימת קמי מרך כך עומדים בחוץ
לפני בוראך ,שלף ספסרא וקטליה .ושואל אמר ליה ההוא מרבנן לרב ביבי
בר אביי ואמרי לה רב ביבי לרב נחמן בר יצחק מאי "כרום זלות לבני
אדם"? ועונה ,אמר ליה ,אלו דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם
מזלזלין זלות –זילזול בהן .רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו ,

הרגע אחד מחמשת ריבוא
וששת אלפים ושמונה מאות
וארבעים ושמונה לשעה רגע
הוא חלק  1/56848לשעה ר'
נתן חולק על רבי ואומר
שלש ,הלילה מתחלק לשלוש
אשמורות ומביא ראיה לדבריו
נאמר בספר שופטים ז' (יט)
ַּו ָּיבֹא גִׁ ְדעוֹן ּומֵ ָאה ִׁאיש אֲ ֶשר
ִׁאת ֹו בִׁ ְקצֵ ה הַּ מַּ ֲחנֶה ר ֹאש
הָּ אַ ְּשמֹו ֶרת הַ ִׁתיכֹונָּה אַּ ְך הָּ קֵ ם
הֵ ִׁקימּו אֶ ת הַּ ש ְֹמ ִׁרים ַּוי ְִׁת ְקעּו
בַּ שוֹפָּ רוֹת וְ נָּפוֹץ הַּ כַּ ִׁדים אֲ ֶשר
בְ יָּדָּ ם  .ר' זריקן ור' אמי
מסבירים בשם ר' שמעון בן
לקיש טעמא דר' ,רבי לומד
אשמורות
ארבעה
שיש
מפסוק בתהילים קיט' (סב)
חֲצֹות לַיְּ לָּה אָּ קּום לְּ הֹודֹות לְָּך
וכתיב
עַל ִׁמ ְּשפְּ טֵ י צִׁ ְּדקֶ ָך
(קמח) קִׁ ְּדמּו עֵינַי אַ ְּשמֻרֹות
ל ִָּׁשיחַּ בְ ִׁא ְמ ָּרתֶ ָך ורק אם יש
ארבע אשמורות ניתן להקדים
אשמורות :ר' חזקיה אמר בשם
רבי זריקן ,ובשם רבי אבא חד
האחד
אמר טעמיה דרבי
מסביר את שיטת רבי,
ואחרינה והאחר אמר טעמיה
דר' נתן את שיטת רבי נתן
מאן דאמר טעמא דרבי האומר
שיטת רבי כתוב" :חצות לילה.
ומאן דמר טעמיה דרבי נתן"
והאומר שיטת ר' נתן כתוב:
"ראש האשמורת התיכונה",
תיכון = אמצעי ,ושואל מה
מקיים רבי נתן טעמיה דרבי?
כתוב חצות ,ועונה חצות לילה
– פעמים אני מקדים לקום
חצות לילה ,ולפעמים קדמו
עיני אשמורות ,הא באי זה צד
איך זה מסתדר? בשעה שהיה
דוד סועד סעודת מלכים היה
קם חצות לילה ובשעה שהיה
סועד סעודת עצמו היה קם
בראש האשמורת כנאמר,
"קדמו עיני אשמורות" ומסכם
מכל מקום לא הוה שחרא

מפרשים אחרת כיון שנצטרך אדם לבריות פניו משתנות ככרום .שנאמר
"כרום זלות לבני אדם" ושואל מאי כרום? ועונה כי אתא רב דימי אמר ,עוף
אחד יש בכרכי הים וכרום שמו ,וכיון שחמה זורחת מתהפך לכמה גוונין.
רבי אמי ורבי אסי דאמרי תרוייהו כרום זלות כאילו נדון בשני דינים אש
ומים שנאמר תהילים סו'(יב) הִׁ ְּרכַבְּ תָּ אֱנֹוש לְּ ר ֹאשֵ נּו בָּ אנּו בָּ אֵ ש ּובַ מַ יִׁם
וַּתו ִֹׁציאֵ נּו ל ְָּר ָּויָּה :ואמר רבי חלבו אמר רב הונא לעולם יהא אדם זהיר
בתפלת המנחה שהרי אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה שנאמר מלכים א'
יח' (לו) וַיְּ הִׁ י בַ עֲלֹות הַ ִׁמנְּ חָּ ה וַיִׁ גַש אֵ לִׁ יָּהּו הַ נָּבִׁ יא ַוי ֹאמַ ר ְי ֹהוָּה אֱֹלהֵ י ַאבְ ָּרהָּ ם
ֱֹלהים בְ י ְִׁש ָּראֵ ל וַּאֲ נִׁי עַּ בְ דֶ ָך ּובִׁ ְדבָּ ְריָך
י ְִׁצחָּ ק וְ י ְִׁש ָּראֵ ל הַּ יוֹם ִׁיּו ַָּּדע כִׁ י אַּ תָּ ה א ִׁ
יתי אֵ ת כָּל הַּ ְדבָּ ִׁרים הָּ אֵ לֶה( :לז) ֲענֵנִׁ י יְּ הֹ וָּה ֲענֵנִׁ י וְ י ְֵדעּו הָּ עָּ ם
\{ּובִׁ ְדבָּ ְרָך\} עָּ ִׁש ִׁ
ֱֹלהים וְ אַּ תָּ ה ה ֲִׁסבֹתָּ אֶ ת לִׁ בָּ ם אֲ ח ַֹּרנִׁית" :ענני" שתרד
הַּ זֶה כִׁ י אַּ תָּ ה ְי ֹהוָּה הָּ א ִׁ
אש מן השמים" ,וענני" שלא יאמרו מעשה כשפים הם .רבי יוחנן אמר אף
טֹרת
בתפלת ערבית יש להזהר ,שנאמר תהילים קמא' (ב) ִׁתכֹון ְּתפִׁ ל ִָּׁתי קְּ ֶ
לְּ ָּפנֶיָך מַ ְּשאַ ת ַכפַי ִׁמנְּ חַ ת ע ֶָּרב :רב נחמן בר יצחק אמר אף תפלת שחרית
שנאמר שם פרק ה' (ד) יְּ הֹ וָּה בֹ קֶ ר ִׁת ְּשמַ ע קֹולִׁ י בֹ קֶ ר אֶ ע ֱָּרְך לְּ ָך ַואֲצַ פֶה :ואמר
רבי חלבו אמר רב הונא כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה
קולות שנאמר ירמיה לג'(יא) קֹול שָּ שֹון וְּ קֹול ִׁש ְּמחָּ ה קֹול חָּ תָּ ן וְּ קֹול ַכלָּה קֹול
אֹ ְּמ ִׁרים הֹודּו אֶ ת יְּ הֹ וָּה צְּ בָּ אֹות כִׁ י טוֹב ְי ֹהוָּה כִׁ י לְ ע ֹולָּם חַּ ְסד ֹו ְמבִׁ ִׁאים תוֹדָּ ה בֵ ית
ָארץ כְ בָּ ִׁרא ֹ
שנָּה ָאמַּ ר ְי ֹהוָּה :ואם משמחו לחתן
ְי ֹהוָּה כִׁ י אָּ ִׁשיב אֶ ת ְשבּות הָּ ֶ
ולכלה מה שכרו ? אמר רבי יהושע בן לוי זוכה לתורה שנתנה בחמשה
ישי בִׁ הְּ יֹ ת הַ בֹ קֶ ר וַיְּ הִׁ י קֹ ֹלת
קולות שנאמר שמות יט' (טז) וַיְּ הִׁ י בַ יֹום הַ ְּשלִׁ ִׁ
ּובְּ ָּרקִׁ ים וְּ ָּענָּן כָּבֵ ד עַל הָּ הָּ ר וְּ קֹ ל שֹ פָּר חָּ זָּק ְּמאֹ ד ַו ֶיח ֱַרד כָּל הָּ עָּם אֲשֶ ר
ֱֹלהים ִׁמן הַּ מַּ ֲחנֶה ַּוי ְִׁתי ְַּצבּו
משה אֶ ת הָּ עָּ ם לִׁ ְק ַּראת הָּ א ִׁ
בַ מַ ֲחנֶה(:יז) וַּיוֹצֵ א ֶ
בְ תַּ חְ ִׁתית הָּ הָּ ר( :יח) וְהַּ ר ִׁסינַּי עָּ ַּשן כֻל ֹו ִׁמפְּ נֵי אֲ ֶשר י ַָּּרד עָּ לָּיו ְי ֹהוָּה בָּ אֵ ש ַּויַּעַּ ל
ֲשנ ֹו כְ עֶ ֶשן הַּ כִׁ בְ ָּשן ַּו ֶיח ֱַּרד כָּ ל הָּ הָּ ר ְמאֹד( :יט) וַיְּ הִׁ י קֹול הַ שֹ פָּר הֹולְֵך וְּ חָּ זֵק
ע ָּ
ְּמאֹ ד משֶ ה יְּ דַ בֵ ר וְּ הָּ אֱֹלהִׁ ים ַי ֲענֶנּו בְּ קֹול :ושואל והא כתיב בפרק כ' (טו) וְּ כָּל
הָּ עָּם רֹ ִׁאים אֶ ת הַ קֹוֹלת וְאֶ ת הַּ ל ִַּׁפ ִׁידם וְ אֵ ת קוֹל הַּ שֹפָּ ר וְ אֶ ת הָּ הָּ ר עָּ ֵשן ַּוי ְַּרא
הָּ עָּ ם ַּו ָּינֻעּו ַּויַּעַּ ְמדּו מֵ ָּרחֹק :נמצא שיש עוד "קולות"? ועונה ,אותן קולות
דקודם מתן תורה הוו .רבי אבהו אמר ,כל המשמח חתן וכלה ,כאילו הקריב
תודה שנאמר "מביאים תודה בית ה'" .רב נחמן בר יצחק אמר כאילו בנה
אחת מחורבות ירושלים שנאמר כי "אשיב את שבות הארץ כבראשונה אמר
ה'" :ואמר רבי חלבו אמר רב הונא  :כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו
נשמעין שנאמר קהלת יב'(יג) סֹוף דָּ בָּ ר הַ כֹ ל נִׁ ְּשמָּ ע אֶ ת הָּ אֱֹלהִׁ ים יְּ ָּרא וְאֶ ת
ִׁמ ְצוֹתָּ יו ְשמוֹר כִׁ י זֶה כָּ ל הָּ ָאדָּ ם :ושואל מאי "כי זה כל האדם" ועונה ,אמר
רבי אלעזר אמר הקדוש ברוך הוא כל העולם כלו לא נברא אלא בשביל זה
יראת אלוקים ,רבי אבא בר כהנא אמר שקול זה ,היראה ,כנגד כל העולם
כולו .רבי שמעון בן עזאי אומר ואמרי לה רבי שמעון בן זומא אומר כל
העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה :ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל
שיודע בחברו שהוא רגיל ליתן לו שלום ,יקדים לו שלום שנאמר תהילים
ֲשה טוֹב בַ קֵ ש שָּ לֹום וְּ ָּר ְּדפֵהּו :ואם נתן לו שלום ,ולא
לד' (טו) סּור מֵ ָּרע ַּוע ֵ
החזיר נקרא גזלן שנאמר ישעיה ג' (יד) ְי ֹהוָּה בְ ִׁמ ְשפָּ ט יָּבוֹא עִׁ ם ז ְִׁקנֵי עַּ מ ֹו
וְ ָּש ָּריו וְּ אַ תֶ ם בִׁ ע ְַּרתֶ ם הַ כ ֶֶרם גְּ ֵזלַת הֶ עָּנִׁ י בְּ בָּ תֵ יכֶם :אמר רבי יוחנן משום רבי
יאֹותים אֶ ל
יוסי ,מנין שהקדוש ברוך הוא מתפלל שנאמר ישעיה נו' (ז) ַוהֲבִׁ ִׁ
הַ ר קָּ ְּד ִׁשי וְּ ִׁשמַ חְּ ִׁתים בְּ בֵ ית ְּתפִׁ ל ִָּׁתי עוֹֹלתֵ יהֶ ם וְ זִׁבְ חֵ יהֶ ם לְ ָּרצוֹן עַּ ל ִׁמזְבְ ִׁחי כִׁ י
יתי בֵ ית ְתפִׁ לָּה יִׁקָּ ֵרא לְ כָּל הָּ עַּ ִׁמים :ואומר ,תפלתם לא נאמר ,אלא "תפלתי"
בֵ ִׁ
מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל .ושואל ,מאי מצלי ,מה תפילתו ברוך

אתיא לא הגיע הבוקר ומשכח
ומוצא לדוד דמיך ישן ,הוא
שדוד אמר :תהילים נז' (ט)
עּורה הַ נֵבֶ ל וְּ כִׁ נֹור
בֹודי ָּ
עּורה כְּ ִׁ
ָּ
אָּ עִׁ ָּירה שָּ חַ ר .אמר דוד המלך:
איתעיר יקרי מן קומי איקריה
דבריי יתעורר כבודי מלפני
כבוד קוני איקרי כבודי לא
חשיב אינו נחשב כלום מן
קדם איקריה דבריי .ביחס
לכבוד בוראי ,ולכן אעירה
שחר .אנא הוינא מעורר שחרה
עלי לעורר השחר שחרה לא
הוה ולא השחר מעורר לי.
מקטרגו
והיה יצרו הרע
מסיתו ואומר לו דוד ,דרכן של
מלכים להיות השחר מעוררן
מאחרים לקום ואתה אמרת
"אעירה שחר" דרכן של
מלכים להיות ישינין עד שלש
שעות ביום ואתה אמר "חצות
לילה אקום" והוא אומר ודוד
המלך משיב ליצרו הרע ,כל זה
אני עושה "על משפטי צדקך".
ומה היה דוד עושה ,ר' פינחס
אמר בשם ר' אלעזר בר'
מנחם ,דוד היה נוטל לוקח נבל
וכינור ונותנו מראשותיו לצד
ראשו ומתעורר ועומד בחצי
הלילה ומנגן בהם כדי שישמעו
חבירי תורה חבריו הלומדים
איתו .ומה היו חבירי תורה
אומרים? ומה אם דוד המלך
עוסק בתורה אנו על אחת כמה
וכמה ,ומיד גם הם קמים.
א"ר לוי כנור היה תלוי כנגד
מול חלונותיו של דוד והיה
רוח צפונית מנשבת בלילה
ומנפנפת בו מנדנדת את הכינור
והיה מנגן מאליו הה"ד וזה הוא
הכתוב :מלכים ב' ג' (טו)
וְ עַּ תָּ ה ְקחּו לִׁ י ְמ ַּנגֵן וְּ הָּ יָּה כְּ ַנגֵן
הַ ְּמ ַנגֵן ו ְַּת ִׁהי עָּ לָּיו יַּד ה' כנגן
במנגן בכינור אין כתב לא
כתוב כאן -אלא כנגן המנגן-
הכינור היה מנגן מאיליו .עד
כאן הסברנו את שיטת רבי,

הוא? ועונה  ,אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב "יהי רצון מלפני שיכבשו
רחמי את כעסי ויגולו רחמי על מדותי ואתנהג עם בני במדת רחמים ואכנס
להם לפנים משורת הדין" .ומספר ,תניא ,אמר רבי ישמעאל בן אלישע פעם
אחת נכנסתי ביום הכיפורים להקטיר קטורת לפני ולפנים לקדש הקדשים
,וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות שהוא יושב על כסא רם ונשא ,ואמר לי,
ישמעאל בני ברכני .,אמרתי לו ,יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך
ויגולו רחמיך על מדותיך ותתנהג עם בניך במדת הרחמים ותכנס להם לפנים
משורת הדין ,ונענע לי בראשו .וקא משמע לן ,ומכאן למדנו ,שלא תהא
ברכת הדיוט קלה בעיניך .:ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי ,מנין שאין מרצין
ומפייסים לו לאדם בשעת כעסו דכתיב :שמות לג' (יד) ַוי ֹאמַ ר ָּפנַי ֵילֵכּו
ַוהֲנִׁ חֹ ִׁתי לְָּך :אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה ,המתן לי עד שיעברו פנים של
זעם ואניח לך ושואל ,ומי איכא רתחא כעס קמיה דקודשא בריך הוא?
ֱֹלהים שוֹפֵ ט צַּ ִׁדיק וְּ אֵ ל זֹ עֵם בְּ כָּל
ועונה ,אין יש ויש ,דתניא תהילים ז' (יב) א ִׁ
יֹום ,:ושואל כמה זמן נמשך כעסו ,ועונה ,כמה זעמו רגע ושואל וכמה רגע?
ועונה ,אחד מחמשת רבוא ושמונת אלפים ושמנה מאות ושמנים ושמנה
בשעה ,וזו היא רגע ,ואין כל בריה יכולה לכוין אותה שעה ,חוץ מבלעם
הרשע דכתיב ביה :במדבר כד' (טז) נְאֻ ם שֹמֵ עַּ ִׁא ְמ ֵרי אֵ ל וְּ יֹ דֵ ַע דַ עַת עֶלְּ יֹון
מַּ ֲחזֵה ַּש ַּדי ֶי ֱחזֶה נֹפֵ ל ּוגְ לּוי עֵ י ָּניִׁם :ושואל ,השתא דעת בהמתו לא הוה ידע (
ראה שם כב) בדעת עליון הוה ידע ? ועונה ,אלא מלמד שהיה יודע לכוין
לאותה שעה ,של כעס שהקדוש ברוך הוא כועס בה ,והיינו דאמר להו נביא
לישראל מיכה ו' (ה) ע ִַׁמי ְּזכָּר נָּא מַ ה ָּיעַץ בָּ לָּק מֶ לְֶך מֹואָּ ב ּומֶ ה עָּ נָּה אֹת ֹו
בִׁ לְ עָּ ם בֶ ן בְ עוֹר ִׁמן הַּ ִׁש ִׁטים עַּ ד הַּ גִׁ לְ גָּל לְ מַּ עַּ ן ַּדעַּ ת ִׁצ ְדקוֹת ְי ֹהוָּה :ושואל מאי
למען "דעת צדקות ה'" ועונה ,אמר רבי אלעזר ,אמר להם הקדוש ברוך הוא
לישראל ,דעו כמה צדקות עשיתי עמכם ,שלא כעסתי בימי בלעם הרשע,
שאלמלי כעסתי לא נשתייר "משונאיהם" של ישראל שריד ופליט ,והיינו
דקאמר ליה בלעם לבלק במדבר כג' (ח) מָּ ה אֶ קֹוב ל ֹא קַ בֹוה אֵ ל ּומָּ ה אֶ זְּעֹום
ל ֹא ָּזעַם יְּ הֹ וָּה :מלמד שכל אותן הימים לא זעם הקב"ה ושואל וכמה זמן
נמשך זעמו? ועונה ,רגע ,ושואל וכמה רגע? ועונה אמר רבי אבין ואיתימא
רבי אבינא רגע כמימריה כזמן לומר "רגע" .ושואל ומנא לן דרגע רתח ומי
אומר שרגע כביכול כן כועס? ,ועונה ,שנאמר תהילים ל( ,ו) כִׁ י ֶרגַע בְּ אַ פֹו
חַ יִׁ ים בִׁ ְּרצֹונֹו בָּ עֶ ֶרב יָּלִׁ ין בֶ כִׁ י וְ ַּלבֹקֶ ר ִׁרנָּה :ואי בעית אימא ,עוד אפשרות,
{דל ְָּתָך\} בַּ עֲדֶ ָך חֲבִׁ י
ּוסגֹ ר ְדל ְָּתיָך \ ְ
מהכא ישעיה כו' (כ) לְֵך עַּ ִׁמי בֹא בַּ חֲדָּ ֶריָך ְ
כִׁ ְּמעַט ֶרגַע עַד ַיעֲבָּ ור \{ ַיעֲבָּ ר\} ָּזעַם :ושואל ואימת רתח? ועונה ,אמר אביי,
בהנך תלת שעי קמייתא בשלוש השעות הראשונות ,כי חיורא כאשר
מלבינה ,כרבלתא דתרנגולא ,וקאי אחד כרעא ,ועומדת על רגל אחת,
ושואל ,כל שעתא ושעתא נמי קאי הכי ,כל הזמן זה קורה ועונה :כל שעתא
אית ביה שורייקי סומקי אדום ולבן ,בההיא שעתא לית ביה בכרבולת ,אין
בה ,שורייקי סומקי פסים אדומים  ,מספר ,ההוא צדוקי דהוה בשבבותיה
בשכנות דרבי יהושע בן לוי ,הוה קא מצער ליה טובא והצדוקי היה מטרידו
הרבה ,בקראי בשאלות מטרידות מן הפסוקים ,יומא חד ,שקל תרנגולא
ואוקמיה בין כרעיה דערסא רגלי המיטה ועיין ביה ,סבר חשב ,כי מטא
ההיא שעתא אלטייה ברגע הנכון ,אקלל את הצדוקי הזה  ,כי מטא ההיא
שעתא ,ניים נרדם ,אמר לעצמו ,שמע מינה לאו אורח ארעא למעבד הכי ,
תהילים קמה' (ט) טוֹב ְי ֹהוָּה ַּלכֹל וְּ ַרחֲמָּ יו עַל כָּל מַ עֲשָּ יו כתיב ,ועוד ,וכתיב
משלי יז' (כו) גַם עֲנֹוש לַצַ ִׁדיק ל ֹא טֹוב לְ הַּ כוֹת נ ְִׁדיבִׁ ים עַּ ל י ֶֹשר :עוד בעניין
כעסו כביכול ,תנא משמיה דרבי מאיר ,בשעה שהחמה זורחת וכל מלכי

עכשיו שואל איך רבי מסביר
שיטת רבי נתן האומר כי יש
שלוש משמרות בלילה .מה
מקיים רבי טעמא שיטת דרבי
האשמורת
"ראש
נתן
התיכונה" א"ר הונא סופה של
שנייה וראשה של שלישית הן
{מתווכות}
מתכנות
"התיכונה" הכוונה בין סוף
השניה להתחלת השלישית הם
המחלקות את הלילה .אמר ר'
מנא ויאות הדבר מוכח יפה מי
כתיב תיכונות? לא ,תיכונה
כתוב קדמיתא לא מתחשבא
האשמורה הראשונה אינה
נחשבת וההסבר :דעד כדון
ברייתא עירין כי הבריות עדיין
לא ישנים :חוזרים למשנה
פיסקא חדשה ,וחכמים אומרים
עד חצות" רבי יסא אמר בשם
ר' יוחנן הלכה כחכמים ,ומספר
רבי יסא מפקד הורה לחברייא,
אין בעיתון מתעסקא באוריתא,
אם אתם רוצים ללמוד תורה
כל הלילה ,אתון ,אמרו קרייה
שמע קודם חצות ,ומתעסקין
ואחרי זה לימדו ,מילתיה
רבי יסא
אמרה ,מדברי
למידים ,א שהלכה כחכמים
מילתיה אמרה ומדבריו גם
למידים ב שאמר דברים אחר
אמת ויציב (ואמונה כל זאת -
בתפילת ערבית) ולמד מכאן
כי ניתן לומר קריאת שמע
בתוך תפילת ערבית ולצאת
במצווה ,ואין חובה לומר זאת
ממש לפני שנרדם ,תני ,למדנו
הקורא את שמע בבית הכנסת
בשחרית יצא ידי חובתו ,בערב
לא יצא ידי חובתו .ושואל ,מה
הבדל בין הקורא בשחרית,
ומה בין הקורא בערבית ,ועונה
ר' הונא בשם רב יוסף ומסביר
מה טעם למה אמרו אדם צריך
לקרות שמע בביתו בערב,
בשביל להבריח את המזיקין,
פחדי לילה ,מילתיה דבריו אלה
אמרה שאין לאמר דברים אחר

מזרח ומערב מניחים כתריהם בראשיהם ומשתחוים לחמה ,מיד כועס הקדוש
ברוך הוא ,ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי ,טובה מרדות אחת ,צער והרגשת
אשם ,בלבו של אדם ,יותר מכמה מלקיות שנאמר הושע ב'(ט) וְּ ִׁר ְּדפָּה אֶ ת
ְּמאַ הֲבֶ יהָּ וְּ ל ֹא תַ ִׁשיג אֹ תָּ ם ּובִׁ ְק ָּשתַּ ם וְֹלא ִׁת ְמצָּ א וְּ אָּ ְּמ ָּרה אֵ לְּ כָּה וְּ אָּ שּובָּ ה אֶ ל
ישי הָּ ִׁראשֹון כִׁ י טֹוב לִׁ י אָּ ז מֵ עָּתָּ ה :וריש לקיש אמר ,טוב מרדות יותר ממאה
ִׁא ִׁ
מלקיות ,שנאמר משלי יז'(י) תֵ חַ ת גְּ ע ָָּּרה בְּ מֵ בִׁ ין מֵ הַ כֹות כְּ ִׁסיל מֵ אָּ ה :ואמר רבי
יוחנן משום רבי יוסי ,שלשה דברים בקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא
ונתן לו ,בקש א' שתשרה שכינה על ישראל ונתן לו שנאמר שמות לג'(יג)
אתי חֵ ן בְ עֵ ינֶיָך הו ִֹׁדעֵ נִׁי נָּא אֶ ת ְד ָּרכֶָך וְ אֵ דָּ עֲָך לְ מַּ עַּ ן אֶ ְמצָּ א חֵ ן
וְ עַּ תָּ ה ִׁאם נָּא מָּ צָּ ִׁ
בְ עֵ ינֶיָך ְּוראֵ ה כִׁ י עַּ ְמָך הַּ גוֹי הַּ זֶה(:יד) ַּויֹאמַּ ר פָּ נַּי ֵילֵכּו ַּו ֲה ִׁנח ִֹׁתי לְָּך(:טו) ַּויֹאמֶ ר
אתי
אֵ לָּיו ִׁאם אֵ ין פָּ נֶיָך הֹלְ כִׁ ים ַאל ַּת ֲעלֵנּו ִׁמזֶה(:טז) ּובַּ מֶ ה ִׁיּו ַָּּדע אֵ פוֹא כִׁ י מָּ צָּ ִׁ
חֵ ן בְ עֵ ינֶיָך אֲ נִׁי וְעַּ מֶ ָך הֲלֹוא בְּ לֶכְּ ְּתָך עִׁ מָּ נּו וְ נ ְִׁפלִׁ ינּו אֲ נִׁי וְעַּ ְמָך ִׁמכָּ ל הָּ עָּ ם אֲ ֶשר עַּ ל
ְפנֵי הָּ אֲ דָּ מָּ ה ,ב' בקש משה שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים ונתן לו,
שנאמר "ונפלינו אני ועמך" ג' בקש להודיעו דרכיו של הקדוש ברוך הוא
ונתן לו ,שנאמר "הודיעני נא את דרכיך" אמר משה לפניו ,רבונו של עולם,
מפני מה יש צדיק וטוב לו ,ויש צדיק ורע לו ,יש רשע וטוב לו ,ויש רשע
ורע לו ,אמר לו ,משה ,צדיק וטוב לו זה  -צדיק בן צדיק ,צדיק ורע לו  -זה
צדיק בן רשע ,רשע וטוב לו -זה רשע בן צדיק ,רשע ורע לו ,זה רשע בן
רש ,וחוזר ,אמר מר :צדיק וטוב לו ,זה צדיק בן צדיק ,צדיק ורע לו ,זה צדיק
בן רשע ,ושואל איני ,אין הדברים מסתדרים והא כתיב שמות לד'(ז) נֹצֵ ר
ֹשא עָּ וֹן וָּפֶ ַּשע וְחַּ טָּ ָאה וְ נַּקֵ ה ֹלא ְינַּקֶ ה פֹ קֵ ד עֲֹון אָּ בֹות עַל בָּ נִׁ ים
חֶ סֶ ד לָּאֲ ל ִָּׁפים נ ֵ
יּומתּו ָאבוֹת
וְ עַּ ל בְ נֵי בָּ נִׁים עַּ ל ִׁשל ִֵׁשים וְעַּ ל ִׁרבֵ עִׁ ים :וכתיב דברים כד (טז) ֹלא ְ
יּומתּו עַל אָּ בֹות ִׁאיש בְ חֶ ְטא ֹו יּומָּ תּו :ורמינן קראי אהדדי
עַּ ל בָּ נִׁים ּובָּ נִׁ ים ל ֹא ְּ
שאלנו פסוק על פסוק ,ומשנינן וענו לנו ,לא קשיא ,הא השני ,כשאוחזין
מעשה אבותיהם בידיהם הא והראשון ,כשאין אוחזין מעשה אבותיהם
בידיהם ,ועונה .אלא הכי קאמר ליה  ,כך צריך להסביר ,צדיק וטוב לו ,זה
צדיק גמור ,צדיק ורע לו ,זה צדיק שאינו גמור .וכן ,רשע וטוב לו זה ,רשע
שאינו גמור ,רשע ורע לו  -זה רשע גמור .חוזר לעניין שלוש בקשות משה
ואומר ופליגא רבי יוסי חולק על דרבי מאיר ,דאמר רבי מאיר ,רק ,שתים
נתנו לו ואחת לא נתנו לו ,שנאמר שמות לג' (יט) ַּויֹאמֶ ר אֲ נִׁי ַאעֲבִׁ יר כָּל טּובִׁ י
אֲשר
אתי בְ ֵשם ְי ֹהוָּה לְ פָּ נֶיָך וְּ חַ נֹ ִׁתי אֶ ת אֲשֶ ר אָּ חֹ ן וְ ִׁרחַּ ְמ ִׁתי אֶ ת ֶ
עַּ ל פָּ נֶיָך וְקָּ ָּר ִׁ
אֲ ַּרחֵ ם :אף על פי שאינו הגון " .ורחמתי את אשר ארחם" אף על פי שאינו
הגון .שם (כ) ַוי ֹאמֶ ר ל ֹא תּוכַל לִׁ ְּראֹ ת אֶ ת ָּפנָּי כִׁ י ֹלא י ְִׁרַאנִׁי הָּ ָאדָּ ם וָּחָּ י :תנא
משמיה דרבי יהושע בן קרחה ,כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה:
כשרציתי בסנה להתגלות לך שמות ג' (ו) ַּויֹאמֶ ר ָאנֹכִׁ י אֱֹלהֵ י ָאבִׁ יָך אֱֹלהֵ י
משה פָּ נָּיו כִׁ י י ֵָּרא מֵ הַּ בִׁ יט אֶ ל
ַאבְ ָּרהָּ ם אֱֹלהֵ י י ְִׁצחָּ ק וֵאֹלהֵ י ַּי ֲעקֹב ַּוי ְַּסתֵ ר ֶ
ֱֹלהים :לא רצית ,עכשיו שאתה רוצה איני רוצה .ופליגא דרבי שמואל
הָּ א ִׁ
בר נחמני אמר רבי יונתן ,דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן,
בשכר שלש זכה לשלש בשכר " ַוי ְַּסתֵ ר משֶ ה ָּפנָּיו" כִׁ י י ֵָּרא זכה משה
לקלסתר פנים קָּ ַּרן עוֹר פָּ נָּיו ,בשכר "כי ירא" זכה ל שם לד' (ל) ַּוי ְַּרא ַא ֲהרֹן
וְהנֵה קָּ ַּרן עוֹר פָּ נָּיו וַיִׁ ְּיראּו ִׁמגֶשֶ ת אֵ לָּיו :בשכר
משה ִׁ
וְ כָּ ל בְ נֵי י ְִׁש ָּראֵ ל אֶ ת ֶ
"מהביט" זכה ל במדבר יב' (ח) פֶ ה אֶ ל פֶ ה אֲ ַּדבֶ ר ב ֹו ּומַּ ְראֶ ה וְֹלא בְ ִׁחידֹת
משה :כתוב שמות
ּות ֻמנַת יְּ הֹ וָּה יַבִׁ יט ּומַּ דּועַּ ֹלא י ְֵראתֶ ם לְ ַּדבֵ ר בְ עַּ בְ ִׁדי בְ ֶ
ְּ
לג'(כג) ַוה ֲִׁסרֹ ִׁתי אֶ ת כַפִׁ י וְּ ָּר ִׁאיתָּ אֶ ת אֲחֹ ָּרי ּופָּ נַּי ֹלא י ֵָּראּו :אמר רב חנא בר
ביזנא אמר רבי שמעון חסידא ,מלמד ,שהראה הקדוש ברוך הוא למשה קשר
של תפילין של ראש :ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי כל דבור ודבור שיצא
מפי הקדוש ברוך הוא לטובה ,אפילו על תנאי ,לא חזר בו ,ושואל .מנא לן?

אמת ויציב ,ואחרי קריאת
שמע יש להפסיק לדבר עד
שיירדם ,וגם מילתיה דר'
שמואל בר נחמני אמר כן,
ומספר ר' שמואל בר נחמני כד
הוה נחית לעיבורה ,ירד לבבל
להודיע שעיברו את החודש
(לא היה בידם לוח שנה) ,הוה
מקבל גבי היה מתאכסן אצל
ר' יעקב גרוסה ,והוה ר' זעירא
מטמר ביני קופייא ,מסתתר
(קופות)
הארונות
אחרי
משמענא לשמוע היך הוה קרי
שמע ושמע והוה קרי וחזר
וקרי עד דהוא שקע מיניה גו
שינתיה ,קרא וקרא עד
שנרדם ,ומאי טעמא ,ולמה
עשה כך? ,ר' אחא ור'
תחליפתא חמוי בשם ר' שמואל
בר נחמן מסבירים :כתוב
בתהילים ד'(,ה) ִׁרגְּ זּו וְּ אַ ל
תֶ חֱטָּ אּו ִׁא ְּמרּו בִׁ לְּ בַ בְּ כֶם עַל
ִׁמ ְּשכַבְּ כֶם וְּ דֹ מּו סֶ לָּה".:אימרו
קריאת שמע על המיטה ודומו,
ושואל מילתיה דבריו של דר'
יהושע בן לוי פליגא ,חולקים
על עצמם דר' יהושע בן לוי
קרי מזמורים בתרה ,דיבר
בדברי תורה ואמר פרקי
תהילים אחרי קריאת שמע,
והא תני ולמדנו אין אומר
דברים אחד אמת ויציב? ועונה
פתר לה ,ומסביר את הסתירה:
ר' יהושע בן לוי דיבר ,באמת
ויציב של שחרית .דאמר ר'
זעירא בשם ר' אבא בר ירמיה
שלש תכיפות הן ,בשלושה
יש להצמיד את
מקרים
הביצוע לפעולה הקודמת ,א'
תכף לסמיכה על ראש הקורבן
שחיטה ,ב' תכף לנטילת ידים
ברכה ,ג' תכף לגאולה ברכת
גאל ישראל תפילה .ומוכיח
תכף לסמיכה שחיטה וזאת
לומדים מפסוקים ,ויקרא א'(ד)
וְּ סָּ מַ ְך יָּד ֹו עַּ ל רֹאש הָּ ֹעלָּה
וְ נ ְִׁרצָּ ה ל ֹו לְ כַּ פֵ ר עָּ לָּיו( :ה)

ועונה ,וזאת למדים ממשה רבינו ,שנאמר דברים ט'(יד) הֶ ֶרף ִׁממֶ נִׁ י
אֹותָך לְּ גֹוי עָּצּום ו ָָּּרב
וְּ אַ ְּש ִׁמידֵ ם וְאֶ ְמחֶ ה אֶ ת ְשמָּ ם ִׁמ ַּתחַּ ת הַּ ָּשמָּ יִׁם וְּ אֶ עֱשֶ ה ְּ
ִׁממֶ נּו :אף על גב דבעא משה רחמי עלה דמלתא ,התפלל לביטול הגזירה
ובטלה ,אפילו הכי אוקמה קיימה הקב"ה בזרעיה  .שנאמר דברי הימים א.כג
(טו) בְּ נֵי מֹ שֶ ה ג ְֵּרשֹום ֶואֱלִׁ י ֶעזֶר(:טז) בְ נֵי ג ְֵרשוֹם ְשבּואֵ ל הָּ רֹאש(:יז) וַיִׁ הְּ יּו בְּ נֵי
אֱלִׁ י ֶעזֶר ְּרחַ בְּ יָּה הָּ ר ֹאש וְֹלא הָּ יָּה ֶלאֱלִׁ יעֶ זֶר בָּ נִׁים אֲחֵ ִׁרים ּובְּ נֵי ְּרחַ בְּ יָּה ָּרבּו
לְּ מָּ עְּ לָּה :ותני רב יוסף למעלה מששים רבוא בני רחביה ,וזאת אתיא נלמד
גזרה שווה  ,רביה רביה כתיב הכא "רבו" למעלה וכתיב התם שמות א'(ז)
ָארץ אֹתָּ ם :אמר
ּובְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל פָּרּו וַיִׁ ְּש ְּרצּו וַיִׁ ְּרבּו ַּויַּעַּ ְצמּו בִׁ ְמאֹד ְמאֹד ו ִַּׁתמָּ לֵא הָּ ֶ
רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מיום שברא הקדוש ברוך הוא את
העולם לא היה אדם שקראו להקדוש ברוך הוא אדון ,עד שבא אברהם
וקראו אדון ,שנאמר בראשית טז'(ח) ַוי ֹאמַ ר אֲדֹ נָּי יֱהֹ וִׁ ה בַ מָּ ה אֵ דַ ע כִׁ י
ִׁא ָּירשֶ נָּה :אמר רב אף דניאל לא נענה אלא בשביל אברהם שנאמר דניאל
ט'(יז) וְּ עַתָּ ה ְּשמַ ע אֱֹלהֵ ינּו אֶ ל ְּתפִׁ לַת עַבְּ ְּדָך וְּ אֶ ל תַ חֲנּונָּיו וְּ הָּ אֵ ר ָּפנֶיָך עַל
ִׁמקְּ דָּ ְּשָך הַ שָּ מֵ ם לְּ מַ עַן אֲדֹ נָּי :למענך מבעי ליה ,היה צריך לכתוב למענך,
וכותב למען אדו' ,אלא למען אברהם שקראך אדון :ואמר רבי יוחנן משום
רבי שמעון בן יוחי ,מנין שאין מרצין לו מפייסים לאדם בשעת כעסו,
שנאמר שמות לג' (יד) ַּויֹאמַּ ר ָּפנַי ֵילֵכּו ַוהֲנִׁ חֹ ִׁתי לְָּך :ואמר רבי יוחנן משום
רבי שמעון בן יוחי ,מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא היה אדם
שהודה להקדוש ברוך הוא עד שבאתה לאה והודתו ,שנאמר בראשית
כט'(לה) ו ַַּּתהַּ ר עוֹד וַּתֵ לֶד בֵ ן ַּותֹאמֶ ר הַ ַפעַם אֹודֶ ה אֶ ת יְּ הֹ וָּה עַּ ל כֵן קָּ ְרָאה ְשמ ֹו
יְהּודָּ ה ו ַַּּת ֲעמֹד ִׁמלֶדֶ ת :דברנו על לאה אשת יעקב ובניה וממשיך" ,ראובן"
אמר רבי אלעזר :אמרה לאה ראו מה בין בני ,לבן חמי עשו ,דאילו בן חמי
אף על גב דמדעתיה זבניה לבכירותיה מרצון מכר בכורתו ,דכתיב בראשית
כה' (לג) ַּויֹאמֶ ר ַּי ֲעקֹב ִׁה ָּשבְ עָּ ה לִׁ י כַּ יוֹם ַּוי ִָּׁשבַּ ע ל ֹו וַיִׁ ְּמכֹ ר אֶ ת בְּ כֹ ָּרתֹו לְּ ַיעֲקֹ ב:
חזו מה כתיב ביה ,וראו מה כתוב בהמשך כז' (מא) וַיִׁ ְּשטֹום עֵשָּ ו אֶ ת ַיעֲקֹ ב
עַּ ל הַּ בְ ָּרכָּה אֲ ֶשר בֵ רֲ כ ֹו ָאבִׁ יו ַּויֹאמֶ ר עֵ ָּשו בְ לִׁ ב ֹו י ְִׁק ְרבּו יְמֵ י אֵ בֶ ל ָאבִׁ י וְַאהַּ ְרגָּה
ָאחי :וכתיב שם (לו) ַוי ֹאמֶ ר ֲהכִׁ י קָּ ָּרא ְּשמֹו ַיעֲקֹ ב ַויַעְּ קְּ בֵ נִׁ י זֶה
אֶ ת ַּי ֲעקֹב ִׁ
וְהנֵה עַּ תָּ ה לָּקַּ ח בִׁ ְרכָּ ִׁתי ַּויֹאמַּ ר הֲֹלא ָאצַּ לְ תָּ לִׁ י בְ ָּרכָּה:
ַפעֲמַ יִׁ ם אֶ ת בְ כ ָֹּר ִׁתי לָּקָּ ח ִׁ
זה בין עשיו ליעקב .ואומרת לאה ,ואילו בני ,ראובן ,אף על גב דעל כרחיה
שקליה שלא לרצונו לקח יוסף לבכירותיה מניה דכתיב ,דברי הימים א.ה'
(א) ּובְ נֵי ְראּובֵ ן בְ כוֹר י ְִׁש ָּראֵ ל כִׁ י הּוא הַּ בְ כוֹר ּובְּ חַ לְּ לֹו יְּ צּועֵי אָּ בִׁ יו נִׁ ְּתנָּה בְּ כֹ ָּרתֹו
לִׁ בְּ נֵי יֹוסֵ ף בֶ ן י ְִׁש ָּראֵ ל וְֹלא לְ ִׁה ְתיַּחֵ ש לַּבְ כ ָֹּרה :אפילו הכי לא אקנא ביה ,דכתיב
בראשית לז' (כא) וַיִׁ ְּשמַ ע ְּראּובֵ ן ַויַצִׁ לֵהּו ִׁמיָּדָּ ם ַּויֹאמֶ ר ֹלא נַּכֶנּו נָּפֶ ש :עסקנו
בשמות" ,רות" מאי רות ,מה השם רות אומר? אמר רבי יוחנן ,שזכתה
ויצא ממנה דוד ,שריוהו להקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות .ושואל מנא
לן דשמא ,השם של אדם גרים? ועונה ,אמר רבי אליעזר דאמר קרא
תהילים מו'(ט ) לְּ כּו חֲזּו ִׁמפְּ עֲלֹות יְּ הֹ וָּה אֲשֶ ר שָּ ם שַ מֹות בָּ אָּ ֶרץ :אל תקרי
שמות בפתח אלא שמות בצירה :ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי,
קשה תרבות רעה סכסוכי משפחה ,בתוך ביתו של אדם ,יותר ממלחמת גוג
ומגוג שנאמר תהילים ג'(א) ִׁמזְּמֹור לְּ דָּ וִׁ ד בְּ בָּ ְּרחֹו ִׁמפְּ נֵי אַ בְּ שָּ לֹום בְּ נֹו :וכתיב
בתריה(ב) יְּ הֹ וָּה מָּ ה ַרבּו צָּ ָּרי ַרבִׁ ים קָּ ִׁמים ָּעלָּי :ואילו גבי מלחמת גוג ומגוג
כתיב בפרק ב' (א) לָּמָּ ה ָּרגְּ שּו גֹויִׁ ם ּולְּ א ִֻׁמים יֶהְּ גּו ִׁריק :ואילו מה רבו צרי לא
כתיב" :מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו" ושואל" ,מזמור לדוד" ,קינה
לדוד מיבעי ליה היה צריך להגיד ,אלא ,אמר רבי שמעון בן אבישלום ,משל
למה הדבר דומה ,לאדם שיצא עליו שטר חוב ,קודם שפרעו היה עצב ,לאחר

וְּ שָּ חַ ט אֶ ת בֶ ן הַּ בָּ קָּ ר לִׁ ְפנֵי ְי ֹהוָּה
וְה ְק ִׁריבּו בְ נֵי ַא ֲהרֹן הַּ ֹכ ֲהנִׁים אֶ ת
ִׁ
הַּ דָּ ם וְ ז ְָּרקּו אֶ ת הַּ דָּ ם עַּ ל הַּ ִׁמזְבֵ חַּ
סָּ בִׁ יב אֲ ֶשר פֶ תַּ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד:
תכף לנטילת ידים ברכה כתוב
בתהילים קלד'(ב) ְּשאּו יְּ דֵ כֶם
קֹ דֶ ש ּובָּ ְּרכּו אֶ ת יְּ הֹ וָּה :תכף
שכתוב
תפילה,
לגאולה
בתהילים יט' בפסוק האחרון
(טו) יִׁ הְּ יּו לְּ ָּרצֹון ִׁא ְּמ ֵרי פִׁ י וְהֶ גְ יוֹן
צּורי וְ גֹ אֲ לִׁ י:
לִׁ בִׁ י לְ פָּ נֶיָך ְי ֹהוָּה ִׁ
ומה כתיב בתריה ,ותוב אחריו
בראש פרק כ'( ,ב) ַיעַנְּ ָך יְּ הֹ וָּה
בְּ יֹום צָּ ָּרה י ְַּשגֶבְ ָך ֵשם אֱֹלהֵ י
ַּי ֲעקֹב :א"ר יוסי בי ר' בון ,כל
מי שמקפיד שהוא תוכף
סמיכה לשחיטה ,אין פסול נוגע
באותו קרבן ,שומרים עליו מן
השמים שהקרבן לא יפסל
בדבר אחר ,וכל מי שהוא תוכף
לנטילת ידים ברכה אין השטן
מקטרג באותה סעודה ,ומזונו
ערב לו .,וכל מי שהוא תוכף
גאולה לתפילה אין השטן
מקטרג ונשמר מחטא באותו
היום .ומספר ,א"ר זעירא אנא
תכפית גאולה לתפילה קיימתי
דברי חכמים וסמכתי גאל
ישראל לתפילת העמידה ,ובכל
זאת ,ואיתצדית באנגריא
נתפסתי בהברחת מס ,והיה
עלי למובליא הדס לפלטין,
לארמון לשחד את המוכס
אמרו ליה ,ר' רבו היא  ,נו דבר
גדול? אית בני אינשי ,יש
אנשים הבין פריטין משלמים
ממון ויש לזה תוצאות מחכים
לראות ,פלטין ורווח ניכר.
א"ר אמי כל מי שאינו תוכף
מצמיד לגאולה תפילה למה
הוא דומה לאוהבו של מלך
שבא והרתיק ודפק על פתחו
של מלך ,יצא המלך לידע מה
הוא מבקש ומצאו שהפליג
ושבנתיים עזב ,עוד הוא כך
גם המלך הפליג התרחק ממנו:
חוזר למשנה פיסקא חדשה:

שפרעו שמח .אף כן דוד המלך כיון שאמר לו הקדוש ברוך הוא ,שמואל
ב.יב'(יא) כֹה ָאמַּ ר ְי ֹה ָּוה הִׁ נְּ נִׁ י מֵ קִׁ ים ָּעלֶיָך ָּרעָּה ִׁמבֵ יתֶ ָך וְ לָּקַּ חְ ִׁתי אֶ ת נ ֶָּשיָך
ְשכַּ ב עִׁ ם נ ֶָּשיָך לְ עֵ ינֵי הַּ ֶשמֶ ש הַּ זֹאת :היה עצב ,אמר,
לְ עֵ ינֶיָך וְ נָּתַּ ִׁתי לְ ֵרעֶ יָך ו ָּ
שמא עבד או ממזר הוא דלא חייס ,חס-מרחם עלי ,כיון דחזא דאבשלום הוא,
שמח ,משום הכי אמר "מזמור" :ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי,
תֹורה
מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה שנאמר משלי כח' (ד) עֹוזְּבֵ י ָּ
תֹורה יִׁ ְּתגָּרּו בָּ ם :תניא נמי הכי ,למדנו גם במקום אחר,
יְּ הַ לְּ לּו ָּרשָּ ע וְּ שֹו ְּמ ֵרי ָּ
רבי דוסתאי ברבי מתון אומר "מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה"
שנאמר "עוזבי תורה יהללו רשע וגו' ואם לחשך ילחש לך אדם באוזן לומר,
והא כתיב תהילים לז' (א) לְ דָּ וִׁ ד אַ ל ִׁת ְּתחַ ר בַ ְּמ ֵרעִׁ ים אַ ל ְּתקַ נֵא בְּ עֹושֵ י עַוְּ לָּה:
אל תתחר-אל תתגרה ,אמור לו ,מי שלבו נוקפו ,חושש לעצמו אומר כן,
אלא "אל תתחר במרעים" להיות כמרעים" ,אל תקנא בעשי עולה" להיות
כעושי עולה .ואומר משלי כג'(יז) אַ ל יְּ קַ נֵא לִׁ בְּ ָך בַ חַ טָּ ִׁאים כִׁ י ִׁאם בְּ יִׁ ְּראַ ת יְּ הֹ וָּה
כָּל הַ יֹום :ושואל איני והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו
אל תתגרה בו ,שנאמר תהילים י'(ה) יָּחִׁ ילּו ְּד ָּרכָּו בְּ כָּל עֵת מָּ רוֹם ִׁמ ְשפָּ טֶ יָך
ִׁמנֶגְ ד ֹו כָּ ל צו ְֹר ָּריו י ִָּׁפיחַּ בָּ הֶ ם :ולא עוד אלא שזוכה בדין ,שנאמר "מרום
משפטיך מנגדו" ולא עוד ,אלא שרואה בצריו שנאמר "כל צורריו יפיח
בהם" ועונה ,לא קשיא הא במילי דידיה בדברים הנוגעים בו אל יתגרה ,הא
במילי דשמיא יתגרה ויתגרה ,ואיבעית אימא דרך אחרת ניתן לומר ,הא והא
במילי דשמיא ,ולא קשיא הא ברשע שהשעה משחקת לו .הא ברשע שאין
השעה משחקת לו ,.ואיבעית אימא ,עוד דרך ,הא והא ברשע שהשעה
משחקת לו ,ולא קשיא ,הא בצדיק גמור יכול להתגרות ברשעים ,הא בצדיק
שאינו גמור אל יתגרה ,דאמר רב הונא מאי דכתיב חבקוק א' (יג) ְטהוֹר
עֵ י ַּניִׁם מֵ ְראוֹת ָּרע וְהַּ בִׁ יט אֶ ל עָּ מָּ ל ֹלא תּוכָּל לָּמָּ ה תַ בִׁ יט בֹוגְּ ִׁדים תַ ח ֲִׁריש בְּ בַ לַע
ָּרשָּ ע צַ ִׁדיק ִׁממֶ נּו :ושואל וכי רשע בולע צדיק? והא כתיב תהילים לו'(לג)
יְּ הֹ וָּה ל ֹא ַי ַעזְּבֶ נּו בְּ יָּדֹו וְֹלא י ְַּר ִׁשיעֶ נּו בְ ִׁה ָּש ְפט ֹו :וכתיב משלי יב'(כא) ל ֹא יְּ ֻאנֶה
לַצַ ִׁדיק כָּל אָּ וֶן ְּור ָּשעִׁ ים מָּ לְ אּו ָּרע :ועונה ,אלא צדיק ממנו בולע ,צדיק גמור
אינו בולע ,ואיבעית אימא שעה משחקת לו שאני ,זה משהו אחר ,ואמר רבי
יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי ,כל הקובע מקום לתפלתו אויביו נופלים
תחתיו שנאמר שמואל ב .ז' (י) וְּ שַ ְּמ ִׁתי מָּ קֹום לְּ ע ִַׁמי לְּ יִׁ ְּש ָּראֵ ל ּונְּ טַ עְּ ִׁתיו וְּ שָּ כַן
תַ חְּ תָּ יו וְּ ל ֹא יִׁ ְּרגַז עֹוד וְּ ל ֹא יֹ ִׁסיפּו בְּ נֵי עַוְּ לָּה לְּ עַנֹותֹו ַכאֲשֶ ר בָּ ִׁראשֹונָּה :,רב הונא
רמי כתיב "לענותו" וכתיב בדברי הימים א .יז' (ט) וְ ַּש ְמ ִׁתי מָּ קוֹם לְ עַּ ִׁמי
י ְִׁש ָּראֵ ל ּונְטַּ עְ ִׁתיהּו וְ ָּשכַּ ן תַּ ְחתָּ יו וְ ֹלא י ְִׁרגַּ ז עוֹד וְֹלא יו ִֹׁסיפּו בְ נֵי עַּ וְ לָּה לְּ בַ לֹותֹו
כאֲ ֶשר בָּ ִׁראש ֹונָּה ,,:ויש צורך להסביר את ההבדל ומסביר ,בתחלה לענותו,
ולבסוף לכלותו .:ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי ,גדולה שמושה
של תורה ,התלוות ללומדי תורה ,יותר מלמודה שנאמר מלכים ב.ג' (יא)
ַּויֹאמֶ ר יְהו ָֹּשפָּ ט הַּ אֵ ין פֹה נָּבִׁ יא לַּי ֹהוָּה וְ נ ְִׁד ְר ָּשה אֶ ת ְי ֹהוָּה מֵ אוֹת ֹו ַּויַּעַּ ן אֶ חָּ ד
מֵ עַּ בְ דֵ י מֶ לְֶך י ְִׁש ָּראֵ ל ַּויֹאמֶ ר פֹ ה אֱלִׁ ישָּ ע בֶ ן שָּ פָּט אֲשֶ ר יָּצַ ק מַ יִׁ ם עַל יְּ דֵ י אֵ לִׁ יָּהּו:
למד לא נאמר אלא "יצק" מלמד שגדולה שמושה יותר מלמודה :ומספר,
אמר ליה רבי יצחק לרב נחמן מאי טעמא ,מדוע לא אתי מר לבי כנישתא
לצלויי לתפילה ,אמר ליה ,לא יכילנא ,אמר ליה לכנפי למר הנאסוף לך
עשרה וליצלי ,אמר ליה ,טריחא לי מלתא .ולימא ליה מר לשלוחא דצבורא
ואולי נבקש משליח הצבור ,בעידנא דמצלי צבורא בשעת התפילה  ,ליתי
ולודעיה למר להודיע לך השעה ? ,אמר ליה ענה לו מאי כולי האי מה
העניין? אמר ליה דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מאי דכתיב
ֱֹלהים בְ ָּרב חַּ ְסדֶ ָך ֲע ֵנ ִׁני
תהילים סט' (יד) ַואֲנִׁ י ְּתפִׁ ל ִָּׁתי לְּ ָך יְּ הֹ וָּה עֵת ָּרצֹון א ִׁ

רבן גמליאל אומר עד שיעלה
עמוד השחר .אתיא ,הולך-
מוסבר בשיטת ,דרבן גמליאל
כרבי שמעון ,דתני ,שהרי
למדנו בשם ר' שמעון פעמים
קיימת אפשרות שאדם קורא
את שמע אחת לפני עמוד
השחר ,ואחת מיד לאחר עמוד
השחר ,ונמצא יוצא ידי חובתו
של יום ושל לילה ,וראינו שגם
אם קרא מעט לפני עמוד
השחר יצא ,ושואל ,הא רבן
גמליאל כרבי שמעון בערבית
ברור לנו ,אבל אף בשחרית
כן? או יהא בה בשחרית כיי
כמו דאמר ר' זעירא ,ועונה
תנאי אחוי דרב חייא בר אשיא
ודרב אבא בר חנה הקורא עם
הכוהנים אנשי משמר שיום
עבודתם בבית המקרש היום
לא יצא כי משכימין היו ,כי זה
מוקדם מדי והזמן הנכון עם נץ
החמה והשאלה נשארה
פתוחה .פיסקא ,חוזר לעניין
הקודם "מעשה שבאו בניו
וכו'", .ושואל ,ורבן גמליאל
פליג חולק על רבנין ,וגם,
ועבד עובדא כוותיה ,מורה
הלכה כדעתו הוא? והא רבי
מאיר מצאנו במקום אחר,
פליג חולק על רבנין ולא עבד
עובדא כוותיה ולהלכה נוהג
כדעת חכמים ,וגם והא רבי
עקיבא פליג על רבנין ולא עבד
עובדא כוותיה? והן אשכחנן
ואכן מצאנו ,דרבי מאיר פליג
על רבנין ולא עבד עובדא
כוותיה דתני סכין אלוונתית,
מורחים תחבושת ספוגה נוזלים
לחולה בשבת .אימתי בזמן
שטרפו שהכין התערובת ביין
ושמן מערב שבת ,אבל אם לא
טרפו לא הכין מערב שבת
אסור .תני ,ועל זה למדנו ,אמר
ר' שמעון בן אלעזר מתיר היה
רבי מאיר לטרוף יין ושמן
ולסוך לחולה בשבת ,ומספר,

בֶ אֱמֶ ת י ְִׁשעֶ ָך :אימתי עת רצון ,מתי שעת רצון שהתפילה מתקבלת? בשעה
שהצבור מתפללין .רבי יוסי ברבי חנינא אמר מהכא ,לומד זאת ממקום
יתיָך ּובְ יוֹם ְישּועָּ ה ֲעז ְַּר ִׁתיָך
אחר ,ישעיה מט'(ח) כֹ ה אָּ מַ ר יְּ הֹ וָּה בְּ עֵת ָּרצֹון עֲנִׁ ִׁ
וְ אֶ צָּ ְרָך וְ אֶ תֶ נְָך לִׁ בְ ִׁרית עָּ ם לְ הָּ ִׁקים אֶ ֶרץ לְ הַּ נ ְִׁחיל נְחָּ לוֹת שֹמֵ מוֹת :רבי אחא
ברבי חנינא אמר מהכא איוב לו' (ה) הֶ ן אֵ ל כַבִׁ יר וְּ ל ֹא יִׁ ְּמאָּ ס כַּ בִׁ יר כֹחַּ לֵב:
וכתיב תהילים נה' (יט) פָּדָּ ה בְּ שָּ לֹום נַפְּ ִׁשי ִׁמקְּ ָּרב לִׁ י כִׁ י בְּ ַרבִׁ ים הָּ יּו עִׁ מָּ ִׁדי:
תניא נמי הכי ,רבי נתן אומר ,מנין שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן
של רבים ,שנאמר "הן אל כביר ולא ימאס" וכתיב "פדה בשלום נפשי מקרב
לי" וגו' ...אמר הקדוש ברוך הוא כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים
ומתפלל עם הצבור מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני .לעם ישראל מבין
אומות העולם .אמר ריש לקיש "כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ,ואינו
נכנס שם להתפלל ,נקרא שכן רע ".שנאמר ירמיה יב' (יד) כֹ ה אָּ מַ ר יְּ הֹ וָּה
עַל ָּכ ל ְּש ֵכנַי הָּ ָּרעִׁ ים הַ נֹ גְּ עִׁ ים בַ ַנ ֲחלָּה אֲשֶ ר הִׁ נְּ חַ לְּ ִׁתי אֶ ת ע ִַׁמי אֶ ת יִׁ ְּש ָּראֵ ל ִׁה ְנ ִׁני
ַאדמָּ תָּ ם וְאֶ ת בֵ ית יְהּודָּ ה אֶ תוֹש ִׁמת ֹוכָּם :ולא עוד ויותר מכך,
נ ְֹת ָּשם מֵ עַּ ל ְ
אלא שגורם גלות לו ולבניו .שנאמר "הנני נותשם מעל אדמתם ואת בית
יהודה אתוש מתוכם" .אמרו ליה לרבי יוחנן ,איכא סבי ,זקן מאריך ימים
בבבל ,תמה אני ואמר דברים יא'(כא) לְּ מַ עַן יִׁ ְּרבּו יְּ מֵ יכֶם וִׁ ימֵ י בְּ נֵיכֶם עַל
ָארץ:
הָּ אֲדָּ מָּ ה אֲ ֶשר נ ְִׁשבַּ ע ְי ֹהוָּה לַּאֲ בֹתֵ יכֶם לָּתֵ ת לָּהֶ ם כִׁ ימֵ י הַּ ָּשמַּ יִׁם עַּ ל הָּ ֶ
כתיב ,ועונה כיון דאמרי ליה שבבל ,מקדמי ומחשכי לבי כנישתא ,משקימים
ומעריבים לבתי כנסיות ,אמר ,עכשיו אני יודע היינו דאהני להו ,זה מאריך
ימיהם ,כדאמר רבי יהושע בן לוי לבניה ,קדימו וחשיכו ועיילו לבי כנישתא,
כי היכי דתורכו חיי ותאריכו ימים ,אמר רבי אחא ברבי חנינא מאי קרא
משלי ח' (לד) אַ ְּש ֵרי אָּ דָּ ם שֹ מֵ ַע לִׁ י לִׁ ְּשקֹוד עַל דַ לְּ תֹותַ י יֹום יֹום לִׁ ְּשמֹ ר ְּמזּוזֹות
פְּ תָּ חָּ י :וכתיב בתריה (לה) כִׁ י מֹ צְּ ִׁאי מָּ צָּ אי \{מָּ צָּ א\} חַ יִׁ ים ַּויָּפֶ ק ָּרצוֹן מֵ ְי ֹהוָּה:
אמר רב חסדא לעולם יכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת ושואל וכי
אפשר ,שני פתחים סלקא דעתך?  ,ועונה אלא אימא  ,אמור :יכנס פנימה
שיעור שני פתחים ,ואל יעמוד בפתח ואחר כך יתפלל :כתוב תהילים לב'
(ו) עַל ז ֹאת יִׁ ְּת ַפלֵל כָּל חָּ ִׁסיד אֵ לֶיָך לְּ עֵת ְּמצ ֹא ַּרק לְ ֵשטֶ ף מַּ יִׁם ַּרבִׁ ים אֵ לָּיו ֹלא
יַּגִׁ יעּו :אמר רבי חנינא "לעת מצא" זו אשה .שנאמר משלי יח'(כב) מָּ צָּא
ִׁאשָּ ה מָּ צָּ א טֹוב ַּויָּפֶ ק ָּרצוֹן מֵ ְי ֹהוָּה :במערבא בארץ ישראל ,כי נסיב אינש
אתתא ,כאשר נשא גבר אישה ,אמרי ליה הכי "מצא" או "מוצא"? "מצא"
דכתיב "מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה' או "מוצא" דכתיב קהלת ז'(כו)
סּורים יָּדֶ יהָּ
ּומֹוצֶ א אֲנִׁ י מַ ר ִׁממָּ וֶת אֶ ת הָּ ִׁאשָּ ה אֲ ֶשר ִׁהיא ְמצו ִֹׁדים ַּוח ֲָּר ִׁמים לִׁ בָּ ּה אֲ ִׁ
ֱֹלהים יִׁמָּ לֵט ִׁממֶ נָּה וְחוֹטֵ א ִׁי ָּלכֶד בָּ ּה :רבי נתן אומר "לעת מצא"
טוֹב לִׁ ְפנֵי הָּ א ִׁ
זו תורה שנאמר משלי ח'"כי מוצאי מצא חיים וגו'' .רב נחמן בר יצחק אמר
"לעת מצא" זו מיתה שנאמר תהילים סה'(כא) הָּ אֵ ל לָּנּו אֵ ל לְ מו ָֹּשעוֹת
וְ לֵיה ֹוִׁה אֲ ֹדנָּי לַמָּ וֶת תֹ צָּ אֹות :תניא נמי הכי "תשע מאות ושלשה מיני מיתה"
נבראו בעולם שנאמר למות תוצאות "תוצאות" גימטריא הכי הוו ,מוות,
קשה שבכלן אסכרא ,לעומת זה ניחא המיתה הנוחה-והקלה ביותר,שבכלן
נשיקה מוות בנשיקה ,ומסביר אסכרא דמיא כחיזרא בגבבא דעמרא
דלאחורי נשרא ,כעקירת קוץ מצמר סבוך ,ואיכא דאמרי כפיטורי בפי ושט
כזרם חזק הפוגע בסכר ,מות נשיקה דמיא כמשחל בניתא מחלבא הוצאת
שערה מחלב .,רבי יוחנן אמר "לעת מצא" זו קבורה ,אמר רבי חנינא מאי
קרא איוב ג' (כב) הַ ְּשמֵ חִׁ ים ֱאלֵי גִׁ יל י ִָּׁשישּו כִׁ י יִׁ ְּמצְּ אּו קָּ בֶ ר :אמר רבה בר רב
שילא היינו דאמרי אינשי ליבעי אינש רחמי יתפלל ,אפילו עד זיבולא
בתרייתא שלמא השלכת רגב עפר אחרון ,מר זוטרא אמר "לעת מצא" זה

וכבר חלה ר' מאיר בעצמו,
ובקשנו לעשות לו כן-
והתערובת לא הייתה מוכנה,
ולא הניח לנו ,ואמרנו לו ,רבי
דבריך מבטל בחייך ,איך אתה
מסתכן וסותר מה שלימדת,
ואמר לן וענה לנו אף על פי
שאני מיקל מתיר לאחרים
מחמיר אני על עצמי וזאת מפני
דהא פליגי שחולקים עלי
חברי .והן אשכחנן וגם מצאנו
דרבי עקיבה פליג חולק על
רבנין ,ולא עבד עובדא כוותיה
ולא הורה למעשה כדעתו ,כיי
דתנינן תמן ,כמו שלמדנו שם
השדרה ו או הגולגולת מב'
משני חלקי מתים ,או רביעית
דם מב' מצורף משני מתים ,או
ורובע עצמות מב' משני שלדי
מתים .או אבר מן המת מב'
מצורף משני מתים .או אבר מן
החי מב' משני אנשים ר'
עקיבה מטמא ,למרות שלכל
חלקה בפני עצמה אין את
המידה המספקת כדי לטמא
באהל המת ,ורק על ידי צרוף
משני גופות מתים הם
משלימים את השיעור-מידה,
בכל זאת ר' עקיבא מטמא,,
וחכמים מטהרין .תני מעשה
שהיה בימי המרד ,שהביאו
קופה מליאה עצמות לשם
הספד וקבורה מכפר טבי
והניחוה באויר בית הכנסת
בלוד ,ונכנס תודרוס הרופא
ונכנסו כל הרופאים עמו ,אמר
תודרוס הרופא אין כאן שדרה
ממת אחד ,ולא גולגולת ממת
אחד ,אמרו הנוכחים הואיל ויש
כאן מטהרין ,חכמים כי אלה
חלקי גופות ממתים שונים ואין
שיעור לטמא ,ויש כאן
מטמאין ,ר' עקיבא הסובר כי
מצרפים חלקי גופות ,נעמוד
על המניין נעשה הצבעה
ונראה מה דעת הרוב ,התחילו
מרבי עקיבה ,וטיהר! אמרו לו

בית הכסא ,שיהי סמוך לביתו ,אמרי "במערבא" ,הא דמר זוטרא עדיפא
מכלהו ,חשוב מכולם . ,אמר ליה רבא ,לרפרם בר פפא ,לימא לן מר מהני
מילי מעלייתא מהדברים המעולים ,דאמרת משמיה דרב חסדא במילי דבי
כנישתא ,אמר ליה הכי אמר רב חסדא מאי דכתיב תהילים פז' (ב) אֹ הֵ ב יְּ הֹ וָּה
שַ ע ֲֵרי צִׁ יֹון ִׁמכֹ ל ִׁמ ְּשכְּ נֹות ַיעֲקֹ ב ":אוהב ה' שערים" המצויינים בהלכה יותר
מבתי כנסיות ומבתי מדרשות .והיינו דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא
"מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע
אמות של הלכה בלבד" .ואמר אביי מריש בתחילה ,הוה גריסנא בגו ביתא,
למדתי בבית ,ומצלינא בבי כנישתא והתפללתי בבית כנסת ,עכשיו כיון
דשמענא להא דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא "מיום שחרב בית
המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה
בלבד" לא הוה מצלינא ,התפללתי אלא היכא דגריסנא ,במקום שלמדתי
תורה .ומספר ,רבי אמי ורבי אסי אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא
שנים עשר בתי כנסיות בטבריא ,לא מצלו התפללו אלא ביני עמודי היכא
דהוו גרסי במקום שלמדו ,ואמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא גדול
הנהנה מיגיעו ,מעבודת כפיים ,יותר מירא שמים ,דאילו גבי ירא שמים
כתיב תהילים קיב'(א) הַּ לְ לּויָּּה אַ ְּש ֵרי ִׁאיש י ֵָּרא אֶ ת יְּ הֹ ָּוה בְ ִׁמ ְצוֹתָּ יו חָּ פֵ ץ ְמאֹד:
ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב שם קכח' (ב) יְּ גִׁ י ַע ַכפֶיָך כִׁ י ת ֹאכֵל אַ ְּש ֶריָך וְּ טֹוב
לְָּך :אשריך בעולם הזה  -וטוב לך לעולם הבא ,.ולגבי ירא שמים "וטוב
לך" לא כתיב ביה :ואמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא ,לעולם ידור אדם
במקום רבו ,שכל זמן ששמעי בן גרא קיים היה בחיים ,לא נשא שלמה
וְהנֵה עִׁ ְמָך ִׁש ְמעִׁ י בֶ ן ג ֵָּרא בֶ ן הַּ י ְִׁמינִׁי
המלך ,את בת פרעה מלכים א ב (ח) ִׁ
אתי
ִׁמבַּ חֻ ִׁרים וְהּוא ִׁקלְ ַּלנִׁי ְק ָּללָּה נ ְִׁמ ֶרצֶ ת בְ יוֹם לֶכְ ִׁתי מַּ ֲח ָּניִׁם וְהּוא י ַָּּרד לִׁ ְק ָּר ִׁ
יתָך בֶ חָּ ֶרב( :ט) וְ עַּ תָּ ה ַאל ְתנַּקֵ הּו כִׁ י
הַּ י ְַּרדֵ ן וָּאֶ ָּשבַּ ע ל ֹו בַּ י ֹדוָּד לֵאמֹר ִׁאם אֲ ִׁמ ְ
ֲשה ל ֹו וְהו ַֹּר ְדתָּ אֶ ת ֵשיבָּ ת ֹו בְ דָּ ם ְשאוֹל. :
ִׁאיש חָּ כָּם אָּ תָּ ה וְ י ַָּּדעְ תָּ אֵ ת אֲ ֶשר ַּתע ֶ
ושואל ,והתניא אל ידור במקום שגר רבו .ועונה  ,לא קשיא הא דכייף ליה
,אם הוא נכפף ומציית ,יגור ,הא דלא כייף ליה ,אל יגור ..:אמר רב הונא
בר יהודה אמר רבי מנחם אמר רבי אמי ,מאי דכתיב ישעיה א' (כח) וְ ֶשבֶ ר
פ ְֹשעִׁ ים וְחַּ טָּ ִׁאים י ְַּחדָּ ו וְּ עֹ זְּבֵ י יְּ הֹ וָּה יִׁ כְּ לּו :זה המניח ספר תורה פתוח ויוצא
מבית המדרש ,רבי אבהו נפיק  ,יצא בהפסקות ,בין גברא לגברא כאשר
ספר התורה סגור ,ושואל בעי רב פפא בין פסוקא לפסוקא כאשר המתרגם
מתרגם לארמית מהו ,האם מותר לצאת מבית הכנסת ?.ועונה בתיקו.
ומספר רב ששת מהדר אפיה ,פנה לצדדין ,וגריס ,והמשיך את לימודו,
אמר :אנן בדידן ,אנחנו בשלנו בלימוד ,ואינהו בדידהו ,והם בתפילתם :,אמר
רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי ,לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור
שנים מקרא ואחד תרגום ,בכל שבוע יקרא ויפרש את פרשת השבוע,
ואפילו עטרות ודיבון ,מילים שאין להם תרגום ,שכל המשלים פרשיותיו עם
הצבור ,מאריכין לו ימיו ושנותיו .רב ביבי בר אביי סבר לאשלומינהו
לפרשייתא דכולא שתא  ,להשלים את כל מה שהחסיר ,במעלי יומא
דכפורי ,בערב יום כפור ,תנא ליה חייא בר רב מדפתי ,כתיב ויקרא כג'(לב)
ַּשבַּ ת ַּשבָּ תוֹן הּוא לָּכֶם וְּ עִׁ נִׁיתֶ ם אֶ ת נַפְּ שֹ תֵ יכֶם בְּ ִׁת ְּשעָּה לַחֹ דֶ ש בָּ ע ֶֶרב מֵ עֶ ֶרב עַּ ד
עֶ ֶרב ִׁת ְשבְ תּו ַּשבַּ ְתכֶם :ושואל ,וכי בתשעה מתענין? והלא בעשרה מתענין,
אלא לומר לך "כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה
תשיעי ועשירי" צריך לאכול ואין פנאי להשלים  ,סבר לאקדומינהו  ,את
קריאת פרשיותיו ,אמר ליה ההוא סבא ,תנינא "ובלבד שלא יקדים ושלא
יאחר" כדאמר להו רבי יהושע בן לוי לבניה ,לבניו אשלימו פרשיותייכו עם

הואיל והיית מטמא ,לימדתנו
בעבר שטמא ועכשיו וטיהרת,
הרי זה טהור .והן אשכחנן כמו
כן מצאנו ,דר' שמעון פליג על
רבנין ולא עבד עובדא כוותיה,
וגם ר' שמעון לא עשה מעשה
כשיטתו ,כיי דתנינן תמן כמו
שלמדנו במשנה "בשביעית",
רבי שמעון אומר כל הספחין,
גידולי שדה הגדלים מעצמם,
מותרין ,חוץ מספיחי כרוב
שאין כיוצא בהן בירקות שדה,
שזורעים אותם גם בגינות ליד
הבית ,וחכמים אומרים כל
הספחין אסורין .ר' שמעון בן
יוחי עבד עובדא ,והיה מקרה
בשמיטתא ,חמא ראה רבי
שמעון ,אחד מלקט ספיחי
שביעית אמר ליה לו ,ולית
אסור ולאו ספיחין אינו? ,והרי
שנת שמיטה השנה ,ויש
איסור ספיחים! ,אמרו ליה,
אמרו לו התלמידים ,ולא אתה
הוא שאתה מתיר ,אמר ליה
להם ואין חבירי חולקין עלי,
וקרי עלוי את הפסוק (קהלת
י') (ח) חֹפֵ ר גּומָּ ץ ב ֹו יִׁפוֹל
ּופֹ ֵרץ גָּדֵ ר יִׁ ְּשכֶנּו נָּחָּ ש :וכן הות
ליה ,וכך היה ,מכל מקום
ראינו שלושה מגדולי התנאים
שלמרות שהייתה להם דעה
מוצקת קבלו דעת הרוב,
ושואל ורבן גמליאל לא נהג
כך ,פליג על רבנן ועבד עובדא
כוותיה ופסק ,ועונה ,שנייא
הכא הדבר הזה שונה ,שהיא
לשינון ,אמנם מצוות קריאת
שמע בזמנו לא היה כאן אבל
מצוות לימוד תורה היה ולכן
הורה לבניו לקרוא ,ושואל אם
כך ,מעתה אף משיעלה עמו
השחר יקראו ,אם מדובר על
דברי תורה ולא על קריאת
שמע מה הגבלה של זמן
עלות השחר ,ואית דבעי מימר
וכן יש מתרצים ,תמן ,שם
בשלושת המקרים בהם ראינו
כי תנאים חשובים קבלו דעת

הצבור שנים מקרא ואחד תרגום ,בכל שבוע ושבוע  ,.ועוד דברים נוספים
לימדם הזקן ,והזהרו בורידין ,בשחיטת הורידים והוצאת הדם של העופות
כדין ,כרבי יהודה ,דתנן רבי יהודה ,אומר ,עד שישחוט את הורידין .ועוד,
והזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו ,מחמת זיקנה  ,דאמרינן ,ודומה
הדבר  ,לוחות ושברי לוחות מונחות בארון  ,ארון הברית שהיה במקדש,
וכך גם הזקן דומה ללוחות שבורים ואין לזלזל בו ,.אמר להו רבא לבניה,
כשאתם חותכין בשר אל תחתכו על גב היד! איכא דאמרי משום סכנה,
ואיכא דאמרי משום קלקול סעודה .ואל תשבו על מטת ארמית ,ואל תעברו
אחורי בית הכנסת בשעה שהצבור מתפללין ,ומסביר משמעות האימרה,
ואל תשבו על מטת ארמית איכא דאמרי ,לא תגנו,תשנו בלא קריאת שמע,
כמו גויים ואיכא דאמרי דלא תנסבו גיורתא,,שלא תתחתנו עם גיורת ,ואיכא
דאמרי ,ארמית ממש ,ומשום מעשה דרב פפא ,דרב פפא אזל ,הלך לגבי
ארמית לגבות חוב הוציאה לו מטה ,כסא אמרה לו שב ,אמר לה איני יושב,
עד שתגביהי את המטה ,הגביהה את המטה ומצאו שם תינוק מת,.ורצתה
להעליל עליו ,מכאן אמרו חכמים " ,אסור לישב על מטת ארמית" .ואל
תעברו אחורי בית הכנסת בשעה שהצבור מתפללין ,וזאת מסייע ליה לרבי
יהושע בן לוי ,דאמר רבי יהושע בן לוי "אסור לו לאדם שיעבור אחורי בית
הכנסת בשעה שהצבור מתפללין" אמר אביי ,ולא אמרן אלא דליכא פתחא
אחרינא שיש רק פתח אחד  ,אבל איכא פתחא אחרינא לית לן בה ,.ולא
יחשד שאינו מתפלל  ,ולא אמרן אלא דליכא בי כנישתא אחרינא ,בית כנסת
אחר בעיר  ,אבל איכא בי כנישתא אחרינא לית לן בה .ולא אמרן אלא דלא
דרי טונא ,נושא משא ,ולא רהיט ,ואינו רץ וממהר ,ולא מנח תפילין אבל
איכא חד מהנך ,אחד מהסיבות הנזכרות  ,לית לן בה ,אין הדברים אמורים:,
תניא אמר רבי עקיבא בשלשה דברים אוהב אני את המדיים א' כשחותכין
את הבשר אין חותכין אלא על גבי השולחן ב' כשנושקין אין נושקין אלא על
גב היד ג' וכשיועצין אין יועצין אלא בשדה .אמר רב אדא בר אהבה מאי
קראה נלמד זאת מבראשית לא'(ד) וַיִׁ ְּשלַח ַיעֲקֹ ב וַיִׁ קְּ ָּרא לְּ ָּרחֵ ל ּולְּ לֵאָּ ה הַ שָּׂ ֶדה
אֶ ל צ ֹאנֹו :תניא אמר רבן גמליאל בשלשה דברים אוהב אני את הפרסיים א'
הן צנועין באכילתן ב' וצנועין בבית הכסא ג' וצנועין בדבר אחר :והיות
אתי גִׁ בו ַֹּרי
ֵיתי לִׁ ְּמקֻ דָּ שָּ י גַּ ם קָּ ָּר ִׁ
שדברנו בפרסיים ,כתוב ישעיה יג' (ג) אֲנִׁ י צִׁ ּו ִׁ
לְ אַּ ִׁפי עַּ לִׁ יזֵי גַּ אֲ ו ִָּׁתי :תני רב יוסף ,אלו הפרסיים המקודשין ומזומנין לגיהנם:
חוזרים למשנה :רבן גמליאל אומר ,מצוות קריאת שמע בערב עד שיעלה
עמוד השחר ,.וכו' :אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל .תניא
רבי שמעון בן יוחי אומר פעמים שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים
בלילה ,אחת  -קודם שיעלה עמוד השחר ,ואחת  -לאחר שיעלה עמוד
השחר ,ויוצא בהן ידי חובתו אחת ,השניה של יום ואחת ,והראשונה של
לילה ,.ושואל הא גופא קשיא  ,דבריך סותרים ,אמרת פעמים שאדם קורא
קריאת שמע שתי פעמים בלילה .אלמא  ,נשמע לאחר שיעלה עמוד השחר
ליליא הוא ,והדר תני יוצא בהן ידי חובתו אחת של יום ואחת של לילה
אלמא  ,נשמע מדבריך,יממא הוא? ועונה ,לא ,לעולם ליליא הוא והא דקרי
ליה יום ,ולכן אומר יום ,דאיכא אינשי דקיימי ,שכבר קמים בההיא שעתא .
אמר רב אחא בר חנינא אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי שמעון בן יוחי,.
איכא דמתני להא דרב אחא בר חנינא אהא בגרסא שונה ,דתניא ,רבי שמעון
בן יוחי אומר משום רבי עקיבא "פעמים שאדם קורא קריאת שמע שתי
פעמים ביום אחת קודם הנץ החמה ,ואחת לאחר הנץ החמה ,ויוצא בהן ידי
חובתו ,אחת של יום ואחת של לילה" ,ושואל ,הא גופא קשיא ,אמרת פעמים

הרוב ,היו יכולין לקיים דברי
חכמים ,ברם הכא ,אבל כאן,
כבר עבר חצות ולא היו יכולין
לקיים דברי חכמים ,אמר לון
לכן אמר לבניו ,עובדין עובדא
כוותיה עשו כהורתי-שיטתי:
במשנה פיסקא "ולא זו בלבד
וכו'" הקטר חלבים ואיברים
ואכילת פסחים מצותן עד
שיעלה עמוד השחר .אנן תנינן,
אנחנו גורסים גם אכילת
פסחים ,אית דלא תני ,ויש
שאינן גורסים ,אכילת פסחים.
ושואל מאן תנא ,מי הגורסים
במשנה אכילת פסחים – רבנן,
ומאן דלא תנא ,ומי לא לומד,
אכילת פסחים ,ר' אליעזר.
ומאי טעמא ,ולמה? ,דרבי
אליעזר לומד :נאמר כאן
שמות יב'(ח) וְָאכְ לּו אֶ ת הַּ בָּ ָּשר
בַ לַיְּ לָּה הַּ זֶה ְצלִׁ י אֵ ש ּומַּ צוֹת עַּ ל
ְמר ִֹׁרים יֹאכְ לֻהּו :ונאמר להלן
פסוק (כט) ַּוי ְִׁהי בַּ ח ֲִׁצי הַ ַליְּ לָּה
וַּי ֹהוָּה ִׁהכָּה כָּ ל בְ כוֹר בְ אֶ ֶרץ
ישב עַּ ל
ִׁמ ְצ ַּריִׁם ִׁמבְ כֹר פַּ ְרעֹה הַּ ֵ
כִׁ ְסא ֹו עַּ ד בְ כוֹר הַּ ְשבִׁ י אֲ ֶשר
בְ בֵ ית הַּ בוֹר ְוכֹל בְ כוֹר בְ הֵ מָּ ה
מה לילה שנאמר להלן ,בפסוק
כט חצות אף כאן בפסוק ח'
חצות .אמר רבי חונה ולית כן,
לא ניתן לגרוס ,אכילת פסחים
אפילו כרבנן ,לשיטת ,דתנינן,
כי למדנו בפסחים ,הפסח אחר
חצות מטמא את הידים :למדנו
במשנה ,פיסקא חדשה "כל
הנאכלין ליום אחד" כגון
קדשים קלים ,ואם כן למה
אמרו חכמים וכו' ,ומסביר :אם
את הוא אומר ,אם תתיר לו,
עד שיעלה עמוד השחר הוא
סבור יטעה ויחשוב שלא עלה
עמוד השחר ,והתוצאה תהי,
נמצא אוכל נותר ומתחייב,
אבל מתוך שאתה אומר לו עד
חצות אפי' הוא אוכל אחר
חצות אינו מתחייב באיסור
תורה :

שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים ביום ,אלמא משמע קודם הנץ החמה
יממא הוא ,והדר תני יוצא בהן ידי חובתו אחת של יום ואחת של לילה אלמא
ליליא הוא?,,ועונה ,לא ,לעולם יממא הוא ,והאי דקרו ליה ליליא דאיכא
אינשי דגנו  ,שהולכים לישון ,בההיא שעתא ..אמר רבי אחא ברבי חנינא
אמר רבי יהושע בן לוי ,הלכה כרבי שמעון שאמר משום רבי עקיבא .אמר
רבי זירא ובלבד שלא יאמר השכיבנו ,בשעות ספק אלו .,כי אתא רב יצחק
בר יוסף אמר הא דרבי אחא ברבי חנינא אמר רבי יהושע בן לוי לאו
בפירוש איתמר ,נאמר אלא מכללא איתמר ,נשמע מדבריו  ,ומסביר ומספר,
דההוא זוגא דרבנן בחורי ישיבה צעירים דאשתכור בהלולא דבריה
נשתכרו בחתונת בנו של דרבי יהושע בן לוי ,אתו לקמיה דרבי יהושע בן לוי
,ושאלו האם לקרא עכשיו באיחור את שמע ,אמר להם כדאי הוא רבי
שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק..:במשנה.,מעשה שבאו בניו וכו' :ושואל,
ועד השתא לא שמיע להו הא דרבן גמליאל ? ,לא ידעו מה שיטת אביהם ?,
ועונה הכי קאמרי ליה ,אנו יודעים שרבנן פליגי עילווך ויחיד ורבים הלכה
כרבים  ,או דלמא,אולי רבנן כוותך,כמוך סבירא להו והאי דקאמרי עד חצות.
כדי להרחיק אדם מן העבירה ,אמר להו וענה להם  ,רבנן גם הם כוותי
סבירא להו ,וחייבין אתם לקרא ,והאי דקאמרי עד חצות כדי להרחיק אדם
מן העבירה .:במשנה ולא זו בלבד אמרו אלא וכו' :ושואל ורבן גמליאל מי
קאמר עד חצות? דקתני ולא זו בלבד אמרו ,ועונה ,הכי קאמר להו רבן
גמליאל לבניה ,אפילו לרבנן דקאמרי עד חצות , ,האמת  ,מצותה עד
שיעלה עמוד השחר ,והאי דקא אמרי עד חצות כדי להרחיק אדם מן
העבירה :במשנה הקטר חלבים וכו' :ושואל ואילו אכילת פסחים לא קתני
,לא מוזכר במשנה ,ורמינהי ואשל אותך ממקום אחר ,למדנו  ,קריאת שמע
ערבית ,והלל בלילי פסחים ,ואכילת ,קרבן פסח ,מצותן עד שיעלה עמוד
השחר, ,ושואל –עד חצות?  ,במצוטט -עד עמוד השחר ,ועונה אמר רב
יוסף לא קשיא ,הא – המשנה רבי אלעזר בן עזריה ,הא -המצוטט ,רבי
עקיבא ,דתניא ומוכיח ,כתוב שמות יב' (ח) וְּ אָּ כְּ לּו אֶ ת הַ בָּ שָּ ר בַ לַיְּ לָּה הֶַזה
ְצלִׁ י אֵ ש ּומַּ צוֹת עַּ ל ְמר ִֹׁרים יֹאכְ לֻהּו :רבי אלעזר בן עזריה אומר נאמר כאן "
ֵיתי
וְהכ ִׁ
בלילה הזה "ונאמר להלן שם(יב) וְּ עָּבַ ְּר ִׁתי בְּ אֶ ֶרץ ִׁמצְּ ַריִׁ ם בַ לַיְּ לָּה הַ זֶה ִׁ
כָּ ל בְ כוֹר בְ אֶ ֶרץ ִׁמ ְצ ַּריִׁם מֵ ָאדָּ ם וְ עַּ ד בְ הֵ מָּ ה ּובְ כָּל אֱֹלהֵ י ִׁמ ְצ ַּר ִׁים אֶ ע ֱֶשה ְשפָּ ִׁטים
אֲ נִׁי ְי ֹהוָּה :מה להלן ,בפסוק יב עד חצות אף כאן בפסוק ח עד חצות .אמר
ליה רבי עקיבא והלא כבר נאמר פסוק (יא) וְכָּ כָּה תֹאכְ לּו אֹת ֹו מָּ ְתנֵיכֶם
ֲחג ִֻׁרים ַּנ ֲעלֵיכֶם בְ ַּרגְ לֵיכֶם ּומַּ קֶ לְ כֶם בְ י ְֶדכֶם וַּאֲ כַּ לְ תֶ ם אֹת ֹו בְּ חִׁ פָּזֹון פֶ סַּ ח הּוא
לַּי ֹהוָּה :ובחפזון משמעו ,עד שעת חפזון ,וזה חצות ,אם כן מה תלמוד לומר
בלילה ,יכול יהא נאכל כקדשים ביום  ,ככל הקרבנות הנאכלים ביום ולילה ,
תלמוד לומר "בלילה" בלילה הוא נאכל ולא ביום .ושואל בשלמא  ,מובן
לרבי אלעזר בן עזריה דאית ליה גזירה שוה אצטריך למכתב ליה "הזה",
אלא לרבי עקיבא האי "הזה" מאי עביד ליה? ועונה ,למעוטי לילה אחר הוא
דאתא ,ומסביר סלקא דעתך אמינא ,היה מקום לחשוב ,הואיל ופסח קדשים
קלים ,ושלמים קדשים קלים ,ניתן להם דין שווה  ,מה שלמים נאכלין לשני
ימים ולילה אחד ,אף פסח נאכל ,יאכל ,שתי לילות במקום שני ימים ,ויהא
נאכל לשני לילות ,קא משמע לן ,לכן כתוב" ,בלילה הזה" .בלילה הזה הוא
נאכל ,ואינו נאכל בלילה אחר .ושואל ורבי אלעזר בן עזריה  ,למה לא יאכל
תֹותירּו ִׁממֶ נּו עַד בֹ קֶ ר וְהַּ נֹתָּ ר
שני לילות ? ועונה ,נפקא לומד מפסוק (י) וְּ ל ֹא ִׁ
ִׁממֶ נּו עַּ ד בֹקֶ ר בָּ אֵ ש ִׁת ְשרֹפּו :ורבי עקיבא ,למה לא לומד משם? ועונה אי
מהתם הוה אמינא .הייתי אומר ,מאי בקר ,בקר שני ,טז בניסן ,ושואל ורבי

אלעזר? ועונה ,אמר לך כל בקר ,בקר ראשון הוא .והני תנאי ,מתאימים,
כהני תנאי דתניא ,כתוב דברים טז'(ו) כִׁ י ִׁאם אֶ ל הַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשר יִׁבְ חַּ ר ְי ֹהוָּה
אתָך
אֱֹלהֶ יָך לְ ַּשכֵן ְשמ ֹו שָּ ם ִׁתזְּבַ ח אֶ ת הַ פֶסַ ח בָּ ע ֶָּרב כְּ בֹוא הַ שֶ מֶ ש מֹועֵד צֵ ְּ
ִׁמ ִׁמצְּ ָּריִׁם :רבי אליעזר אומר בערב אתה זובח ,שוחט וזורק את הדם ,וכבוא
השמש ,עד חצות ,אתה אוכל ,ומועד צאתך ממצרים ,בבוקר ,אתה שורף את
הנותר  .רבי יהושע אומר בערב אתה זובח ,כבוא השמש ,בלילה,אתה אוכל,
ועד מתי אתה אוכל והולך ,עד חצות מועד צאתך ממצרים .אמר רבי אבא,
הכל מודים כשנגאלו ישראל ממצרים לא נגאלו אלא בערב  ,בלילה ' שנאמר
דברים טז' (א) ָּשמוֹר אֶ ת חֹדֶ ש הָּ ָאבִׁ יב וְ עָּ ִׁשיתָּ פֶ סַּ ח לַּי ֹהוָּה אֱֹלהֶ יָך כִׁ י בְ חֹדֶ ש
הָּ ָאבִׁ יב הֹוצִׁ יאֲָך יְּ הֹ וָּה אֱֹלהֶ יָך ִׁמ ִׁמצְּ ַריִׁ ם לָּיְּ לָּה :וכשיצאו לא יצאו אלא ביום
שנאמר במדבר לג' (ג) ַּוי ְִׁסעּו מֵ ַּרעְ ְמסֵ ס בַּ חֹדֶ ש הָּ ִׁראשוֹן בַּ ח ֲִׁמ ָּשה עָּ ָּשר יוֹם
ַּלחֹדֶ ש הָּ ִׁראשוֹן ִׁממָּ ח ֳַרת הַ ֶפסַ ח יָּצְּ אּו בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל בְּ יָּד ָּרמָּ ה לְּ עֵינֵי כָּל ִׁמצְּ ָּריִׁם:
על מה נחלקו על שעת "חפזון" רבי אלעזר בן עזריה סבר מאי חפזון חפזון
דמצרים ,שהפצירו בהם המצריים למהר לצאת,ורבי עקיבא סבר ,מאי
"חפזון" חפזון דישראל  ,שישראל מיהרו לצאת ,וזה היה בבוקר ,תניא נמי
הכי " הוציאך ה' אלהיך ממצרים לילה" וכי בלילה יצאו? והלא לא יצאו
אלא ביום" ,שנאמר ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה" אלא מלמד
שהתחילה להם גאולה מבערב  ,וזה מוסכם על כולם ,שמות יא'(ב) דַ בֶ ר נָּא
בְּ אָּ ְּזנֵי הָּ עָּם וְ י ְִׁשאֲ לּו ִׁאיש מֵ אֵ ת ֵרעֵ הּו ו ְִׁא ָּשה מֵ אֵ ת ְרעּותָּ ּה כְ לֵי כֶסֶ ף ּוכְ לֵי זָּהָּ ב:
אמרי דבי רבי ינאי אין נא אלא לשון בקשה ,אמר ליה הקדוש ברוך הוא
למשה ,בבקשה ממך ,לך ואמור להם לישראל בבקשה מכם ,.שאלו ממצרים
כלי כסף וכלי זהב  ,שלא יאמר אותו צדיק ,אברהם אבינו ,בראשית טז' (יג)
ַּויֹאמֶ ר לְ ַאבְ ָּרם ָּידֹעַּ תֵ ַּדע כִׁ י גֵר י ְִׁהיֶה ז ְַּרעֲָך בְ אֶ ֶרץ ֹלא לָּהֶ ם ַועֲבָּ דּום וְּ עִׁ נּו אֹ תָּ ם
ַארבַּ ע מֵ אוֹת ָּשנָּה(:יד) וְגַּם אֶ ת הַּ גוֹי אֲ ֶשר ַּי ֲעבֹדּו דָּ ן ָאנֹכִׁ י וְַאח ֲֵרי כֵן יֵצְ אּו
ְ
בִׁ ְרכֻש גָּדוֹל :קיים בהם " ,ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" לא קיים בהם .אמרו
לו ,ישראל ,למשה ,ולואי שנצא בעצמנו .משל למה הדבר דומה לאדם
שהיה חבוש בבית האסורים והיו אומרים לו בני אדם ,מוציאין אותך למחר
מבית האסורין ,ונותנין לך ממון הרבה .ואומר להם ,אותו אסיר ,בבקשה
מכם הוציאוני היום .ואיני מבקש כלום :שמות יב' (לו) וַּי ֹהוָּה ָּנתַּ ן אֶ ת חֵ ן
הָּ עָּ ם בְ עֵ ינֵי ִׁמ ְצ ַּריִׁם ַוי ְַּש ִׁאלּום ַּו ְינ ְַּצלּו אֶ ת ִׁמצְ ָּריִׁם :אמר רבי אמי מלמד
שהשאילום בעל כרחם ..איכא דאמרי ,יש מסבירים ,בעל כרחם דמצרים,
ואיכא דאמרי ,ויש מסבירים ,בעל כרחם דישראל .מאן דאמר בעל כרחם
דמצרים ,דכתיב תהילים סח'(יג) מַּ לְ ֵכי ְצבָּ אוֹת ִׁידֹדּון ִׁידֹדּון ּונְּ וַת בַ יִׁ ת ְּתחַ לֵק
שָּ לָּל :מאן דאמר בעל כרחם דישראל משום משוי  ,משא השלל הכביד
עליהם בצאתם ממצרים ..,כתוב שמות יב'(לו) וַּי ֹהוָּה נָּתַּ ן אֶ ת חֵ ן הָּ עָּ ם בְ עֵ ינֵי
ִׁמ ְצ ַּריִׁם ַּוי ְַּש ִׁאלּום וַיְּ נַצְּ לּו אֶ ת ִׁמצְּ ָּריִׁ ם ::אמר רבי אמי מלמד שעשאוה כמצודה
שאין בה דגן ,וריש לקיש אמר עשאוה כמצולה שאין בה דגים (פירושים
משה אֶ הְּ יֶה אֲשֶ ר אֶ הְּ יֶה ַּויֹאמֶ ר כֹה
ֱֹלהים אֶ ל ֶ
לוינצלו) ...:שם ג'(יד) ַּויֹאמֶ ר א ִׁ
תֹאמַּ ר לִׁ בְ נֵי י ְִׁש ָּראֵ ל אֶ ְהיֶה ְשלָּחַּ נִׁי אֲ לֵיכֶם :אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה,
לך אמור להם לישראל ,אני הייתי עמכם בשעבוד זה ,ואני אהיה עמכם
בשעבוד מלכיות בגלות הארוכה  ,אמר לפניו רבונו של עולם "דיה לצרה
בשעתה" אמר לו הקדוש ברוך הוא לך אמור להם "אהיה שלחני
אליכם"..:כתוב מלכים א.יח'(לז) ֲענֵנִׁ י יְּ הֹ וָּה ֲע ֵננִׁ י וְ י ְֵדעּו הָּ עָּ ם הַּ זֶה כִׁ י אַּ תָּ ה
ֱֹלהים וְאַּ תָּ ה ה ֲִׁסבֹתָּ אֶ ת לִׁ בָּ ם אֲ ח ַֹּרנִׁית :אמר רבי אבהו למה אמר
ְי ֹהוָּה הָּ א ִׁ
אליהו ענני שתי פעמים? מלמד שאמר אליהו לפני הקדוש ברוך הוא ,רבונו
של עולם ,ענני שתרד אש מן השמים ותאכל כל אשר על המזבח ,וענני

שתסיח דעתם תפנה דעתם ,לאמת ,כדי שלא יאמרו מעשה כשפים הם,
שנאמר "ואתה הסבת את לבם אחורית".
משנה ב' הלכה ב'
קֹורין אֶ ת ְּשמַ ע בְּ שַ ח ֲִׁריתִׁ .משֶ יַכִׁ יר ,מוקדם בבוקר ,אדם בֵ ין ְּת ֵכלֶת לְּ לָּבָּ ןַ .רבִׁ י אֱלִׁ י ֶעזֶר א(ו)ֹמֵ ר ,בֵ ין
(ב) מֵ אֵ ימָּ תַ י ִׁ
גֹומ ָּרּה) ,ס וף זמן קריאת שמע ,עַד הָּ נֵץ הַ חַ מָּ ה ,זריחת
ְּת ֵכלֶת ,צבע השמים ,לְּ כ ְַּר ִׁת{ן}י ,צבע השדות הירוקים( ,וְּ ְּ
השמשַ . ,רבִׁ י יְּ הֹושֻ ַע אֹומֵ ר ,עַד שָּ ֹלש שָּ עֹות ,ומסביר ,שֶ כֵן דֶ ֶרְך בְּ נֵי ְּמלָּכִׁ ים ַלעֲמֹוד בְּ שָּ ֹלש שָּ עֹות, .וכתוב "בקומך",
קֹורא
קֹורא ִׁמ{י} ָּכ(א)ן וְּ אֵ ילְָּך ל ֹא הִׁ פְּ ִׁסיד ,,יכול לברך גם את הברכות ,וגם ,יש לו מצווה ושכר כְּ אָּ דָּ ם [שהוא} (הַ ) ֵ
הַ ֵ
תֹורה:
בַ ָּ
בבלי ברכות ט:
ירושלמי ברכות
גמרא ,שואל מאי מה פירוש "בין תכלת ללבן" אילימא ,תאמר בין גבבא
גמ' כיני כך עליך ללמוד
דעמרא חיורא  ,גזי צמר לבנים ,לגבבא דעמרא דתכלתא לגזי צמר כחולים,
המשנה ,מתני בין תכלת
הא בליליא נמי מידע ידעי ,את זה אפשר לזהות גם בלילה ? ועונה ,אלא בין
שבה בציצית,ללבן שבה
תכלת שבציצית שבה ללבן שבה שבחוטי הציצית .תניא רבי מאיר אומר זמן
בחוטי הציצית  ,ומה טעמון
ק"ש ,משיכיר בין זאב לכלב ,רבי עקיבא אומר בין חמור לערוד חמור בר,
דרבנן ,והסיבה של חכמים
האומרים "שיכיר ביו תכלת
ואחרים אומרים משיראה את חברו רחוק ממנו ארבע אמות ויכירנו .אמר רב
טו'
ללבן שכתוב במדבר
הונא הלכה כאחרים .אמר אביי לתפילין זמן הנחה ,כאחרים ,לקריאת שמע
יצת
(לט) וְהָּ יָּה לָּכֶם לְ ִׁצ ִׁ
כותיקין ,מעט יותר מאוחר ,כחרדים למצוות דאמר רבי יוחנן ותיקין ירא
ְּּור ִׁאיתֶ ם אֹ תֹו ּוזְכַּ ְרתֶ ם אֶ ת כָּל
חטא ,היו גומרין אותה את ק"ש עם הנץ החמה .תניא נמי הכי ותיקין היו
ִׁמ ְצוֹת ְי ֹהוָּה ַּוע ֲִׁשיתֶ ם אֹתָּ ם
גומרין אותה עם הנץ החמה כדי שיסמוך ,ברכת גאולה -לתפלה לשמונה
וְ ֹלא תָּ תּורּו ַאח ֲֵרי לְ בַּ בְ כֶם
עשרה  ,ונמצא מתפלל תפילת העמידה ביום .אמר רבי זירא מאי קראה נלמד
וְ ַאח ֲֵרי עֵ ינֵיכֶם אֲ ֶשר אַּ תֶ ם ֹזנִׁים
דֹורים :העיד רבי
מפסוק "תהילים עב' (ה) יִׁ ָּיראּוָך עִׁ ם שָּ מֶ ש וְּ לִׁ פְּ נֵי י ֵָּרחַ דֹור ִׁ
ַאח ֲֵריהֶ ם :ומפרש ,מן הסמוך
יוסי בן אליקים משום קהלא קדישא דבירושלים "כל הסומך גאולה לתפלה
לו .ומ"ט דרבי אליעזר
אינו נזוק כל אותו היום כולו" ושואל אמר רבי זירא איני זה לא כך ,והא
"וראיתם אותו" ומפרש כדי
אנא סמכי ואיתזקי הצמדתי ברכת גאל ישראל ,לתפילה ובכל זאת ניזוקתי,
שיהא ניכר בין הצבועים .בין
ושואל אמר ליה במאי איתזקת ,במה ניזוקת? ועונה דאמטיית אסא לבי מלכא
תכלת לכרתן .תני בשם
,שהיה עליך להביא בשמים לבית הנסיך ,ודוחה התם נמי מבעי לך למיהב
ר"מ וראיתם אותה אין לא
אגרא למחזי אפי מלכא ,וזה אינו נזק –זכית לראות את פני הנסיך ,דאמר
כתיב כאן אלא וראיתם אותו
רבי יוחנן "לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל ,ולא לקראת מלכי
מלמד שכל
כתוב מגיד
ישראל בלבד ,אלא אפילו לקראת מלכי עובדי כוכבים ,שאם יזכה לימות
המקיים מצות ציצית ,כאילו
המשיח ,יבחין בין מלכי ישראל בגדולתם ,למלכי עובדי כוכבים באפסותם.
מקבל פני שכינה" מגיד
אמר ליה רבי אלעא לעולא ,כי עיילת להתם ,כאשר תגיע לארץ ישראל,
ומסביר איך אומר שהתכלת
שאיל בשלמא דרב ברונא אחי ,במעמד כל החבורה ,דאדם גדול הוא ,ושמח
דומה לים ,והים דומה
הוא במצות .ומספר ,זימנא חדא פעם אחת ,סמך גאולה לתפלה ,ולא פסיק
לעשבים ,ועשבים דומין
לרקיע ,ורקיע דומה לכסא
חוכא מפומיה כוליה יומא  ,ולא חדל מלשמוח כל היום ,ושואל ,היכי מצי
הכבוד ,והכסא כבוד דומה
סמיך איך אפשר להצמיד "גאל ישראל" לתפילה? והא אמר רבי יוחנן
לספיר ,דכתיב יחזקאל י' (א)
בתחלה התפילה הוא אומר תהילים נא' (יז) אֲדֹ נָּי ְּשפָּתַ י ִׁתפְּ תָּ ח ּופִׁ י יַגִׁ יד
וָּאֶ ְּראֶ ה וְּ הִׁ נֵה אֶ ל הָּ ָּרקִׁ י ַע אֲשֶ ר
ְּתהִׁ לָּתֶ ָך :ולבסוף הוא אומר שם יט' (טו ) יִׁ הְּ יּו לְּ ָּרצֹון ִׁא ְּמ ֵרי פִׁ י וְּ הֶ גְּ יֹון לִׁ בִׁ י לְּ ָּפנֶיָך
עַל ר ֹאש הַ כְּ רֻ בִׁ ים כְּ אֶ בֶ ן סַ פִׁ יר
צּורי וְּ גֹו ֲאלי ,ואם כך יש הפסק בין גאל ישראל לתפילה? ,ועונה אמר
יְּ הֹ וָּה ִׁ
כְּ מַ ְּראֵ ה ְּדמּות כִׁ סֵ א נ ְִׁרָאה
רבי אלעזר תהא הדבר אפשרי בתפלה של ערבית ,וממשיך לשאול ,קשה
ֲעלֵיהֶ ם :אחרים אומרים ,זמן
עוד יותר והא אמר רבי יוחנן "איזהו בן העולם הבא זהו הסומך גאולה של
קריאת שמע "וראיתם אותו"
ערבית לתפלה של ערבית" ועונה אלא אמר רבי אלעזר תהא אולי בתפילת
 כדי שיהא אדם רחוקמנחה ,שאין ברכות לפניה בתפלת המנחה ..רב אשי אמר אפילו תימא אכולהו
מחבירו ארבע אמות ומכירו.
אפשר לאמר דברי ר' יוחנן על כל התפילות ,וכיון דקבעוה רבנן פתחון פה
רב חסדא אמר כהדא דאחרים
בתפלה ,כתפלה אריכתא דמיא ,כחלק בלתי נפרד מן התפילה ,ואין זה נחשב
מסביר ומרחיב ,מה אנן
להפסק ,דאי לא תימא הכי ,שאם לא כן ,ערבית היכי מצי סמיך .והא בעי
קיימין איך מדובר? ,אם
למימר ברכה נוספת (רביעית} השכיבנו? אלא  -כיון דתקינו רבנן השכיבנו

ברגיל אצלו אפילו רחוק
כמה הרבה ,חכים ליה הוא
מכיר אותו ,ואם בשאינו רגיל
אפילו קרוב ליה לא חכים
ליה ,אינו מכירו .,אלא כי אנן
קיימין מדובר ,באדם כזה
ברגיל ושאינו רגיל "כההוא
דאזיל ליה לאכסניא לבית
מלון ואתא לקיצין כתייר
הבא לבית מלון קבוע מדי
קיץ ,אית תניי תני יש
האומרים שזמן קריאת שמע
משיכיר ,בין זאב לכלב או
בין חמור לערוד ,חמור-בר
ואית תניי תני ויש האומרים
שהזמן ,כדי שיהא רחוק
מחבירו ארבע אמות ומכירו.
הוא בעי מימר ועוד רצה
לומר ,מן דאמר בין זאב
לכלב ,בין חמור לערוד ,כמן
דאמר בין תכלת לכרתן.
שניהם מדברים בשעה קצת
יותר מאוחרת ,ומאן דאמר
כדי שיהא אדם רחוק מחבירו
ארבע אמות ומכירו .כמאן
דאמר בין תכלת ללבן מעט
יותר מוקדם ,אבל אמרו
מצותה עם הנץ החמה ,כדי
שיסמוך ,יצמיד ברכת ,גאולה
לתפילה לתפילת העמידה
ונמצא מתפלל שמונה עשרה
ביום .אמר רבי זעירא ואנא
אמרית טעמא הדבר נלמד מן
מה שכתוב שבציצית :במדבר
יצת
טו (לט) וְהָּ יָּה לָּכֶם לְ ִׁצ ִׁ
ְּור ִׁאיתֶ ם אֹת ֹו ּוזְכַּ ְרתֶ ם אֶ ת כָּ ל
ִׁמ ְצוֹת ְי ֹדוָּד ַּוע ֲִׁשיתֶ ם אֹתָּ ם וְֹלא
תָּ תּורּו ַאח ֲֵרי לְ בַּ בְ כֶם וְַאח ֲֵרי
עֵ ינֵיכֶם אֲ ֶשר אַּ תֶ ם ֹזנִׁים
ַאח ֲֵריהֶ ם :אמר מר עוקבא
הוותיקין זהירים במצוות ,היו
משכימים וקוין אותה כדי
שיסמכו לה תפילתן עם הנץ
החמה ..תני אמר רבי יודה
"מעשה" שהייתי מהלך בדרך
אחרי רבי אלעזר בן עזריה
ואחרי רבי עקיבה ,והיו

כגאולה אריכתא דמיא ,הכי נמי כך גם "ה' שפתי תפתח" כיון דקבעוה רבנן
בתפלה ,כתפלה אריכתא דמיא ושואל ,נבדוק ,מכדי האי יהיו לרצון אמרי פי
" משמע לבסוף ,מתאים להגיד אחרי התפילה ,ומשמע מעיקרא ,ומתאים
לפני התפילה ,דבעינא למימר ,מאי טעמא ולמה ,תקנוהו רבנן לאחר שמונה
עשרה ברכות לימרו מעיקרא יאמרו אותה בהתחלה? ועונה ,אמר רבי יהודה
בריה דרבי שמעון בן פזי ,הואיל ולא אמרו דוד המלך אלא לאחר שמונה
עשרה פרשיות פרקים בתהילים ,בפרק התשע עשר לפיכך תקינו רבנן
לאחר שמונה עשרה ברכות ,.ושואל ועושה חשבון ,הני שמונה עשרה ,תשע
עשרה הויין? ועונה תהילים א' (א) אַ ְּש ֵרי הָּ ִׁאיש אֲ ֶשר ֹלא הָּ לְַּך בַּ עֲצַּ ת ְר ָּשעִׁ ים
ּובְ דֶ ֶרְך חַּ טָּ ִׁאים ֹלא עָּ מָּ ד ּובְ מו ַֹּשב ל ִֵׁצים ֹלא י ָָּּשב :ופרק ב' (א) לָּמָּ ה ָּרגְּ שּו גֹויִׁ ם
ּולְ אֻ ִׁמים י ְֶהגּו ִׁריק :חדא פרשה היא מהווים פרק אחד והוכחה ,דאמר רבי
יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי "מאה ושלש פרשיות אמר דוד ,ולא אמר
הללויה עד שראה במפלתן של רשעים" שנאמר פרק קד' (לה) יִׁ תַ מּו חַ טָּ ִׁאים
ִׁמן הָּ אָּ ֶרץ ְּּורשָּ עִׁ ים עֹוד אֵ ינָּם בָּ ְּרכִׁ י נַפְּ ִׁשי אֶ ת יְּ הֹ וָּה הַ לְּ לּו יָּּה :ושואל האם זה
כתוב בפרק קג' הני מאה ושלש? מאה וארבע הויין זה כתוב בפרק קד' אלא
שמע מינה מכאן אתה למד כי "אשרי האיש" ו"למה רגשו גוים" חדא פרשה
היא פרק אחד הם .דאמר ר' שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן ,כל פרשה
שהיתה חביבה על דוד פתח בה בראש הפרק "באשרי" וסיים בה "באשרי",
לדוגמה ,פתח באשרי דכתיב תהילים פרק א' "אשרי האיש אשר לא הלך
בעצת רשעים" וסיים באשרי דכתיב סוף פרק ב' (יב) נ ְַּשקּו בַּ ר פֶ ן ֶי ֱאנַּף
וְ תֹאבְ דּו דֶ ֶרְך כִׁ י יִׁבְ עַּ ר כִׁ ְמעַּ ט אַּ פ ֹו אַ ְּש ֵרי כָּל חֹוסֵ י בֹו :ומספר הנהו בריוני
דהוו בשבבותיה ,אלימים בשכנות ,דרבי מאיר והוו קא מצערו ליה טובא,
הפריעו לו הרבה ,הוה קא בעי רבי מאיר רחמי עלויהו  ,התפלל ,כי היכי
דלימותו שימותו .,אמרה ליה ברוריא דביתהו אשתו מאי דעתך ,אתה מרשה
ָארץ
לעצמך להתפלל ,משום דכתיב תהילים קד' (לה) יִׁ תַ מּו חַ טָּ ִׁאים ִׁמן הָּ ֶ
ְּור ָּשעִׁ ים ע ֹו ד אֵ ינָּם בָּ ְרכִׁ י נ ְַּפ ִׁשי אֶ ת ְי ֹהוָּה הַּ לְ לּו יָּּה מי כתיב ,האם כתוב
חוטאים? לא" ,חטאים" כתיב ועוד שפיל לך קרא ,לסיפיה דקרא "ורשעים
עוד אינם" אלא כיון דיתמו חטאים  -ורשעים עוד אינם .אלא בעי רחמי
עלויהו דלהדרו תתפלל שיחזרו בתשובה ואז ורשעים עוד אינם ,וכל עשה
בעא רחמי עלויהו ,וכך עשה התפלל ,והדרו בתשובה , :כיוון שעסקנו
בברוריה אשת רבי מאיר לפנינו מעשה אחר ,,אמר לה ההוא צדוקי לברוריא
כתיב ישעיה נד' (א) ָּרנִׁ י עֲקָּ ָּרה ל ֹא ָּילָּדָּ ה ִׁפ ְצ ִׁחי ִׁרנָּה וְצַּ הֲלִׁ י ֹלא חָּ לָּה כִׁ י ַּרבִׁ ים
בְ נֵי שוֹמֵ מָּ ה ִׁמבְ ֵני בְ עּולָּה ָאמַּ ר ְי ֹהוָּה :ושאל הצדוקי משום דלא ילדה רני על
מה תשמח ,על שלא ילדה? ,אמרה ליה שטיא ענתה לו ,שוטה ,שפיל ,רד
לסיפיה דקרא דכתיב "כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר ה'" אלא מאי
איך אנו מפרשים "עקרה לא ילדה" רני כנסת ישראל שדומה לאשה עקרה
שלא ילדה בנים לגיהנם כותייכו כמותכם הצדוקים עוד מעשה בצדוקי,
("הצדוקים" כיתה יריבה ל"פרושים" חיו בסוף ימי הבית השני בערך מאז
תקופת החשמונאים ),אמר ליה ההוא צדוקי לרבי אבהו כתיב תהילים ג' (א)
ִׁמזְּמֹור לְּ דָּ וִׁ ד בְּ בָּ ְּרחֹו ִׁמפְּ נֵי אַ בְּ שָּ לֹום בְּ נֹו :וכתיב בפרק נז' (א) ל ְַּמנַּצֵ חַּ ַאל
ַּת ְשחֵ ת לְּ דָּ וִׁ ד ִׁמכְּ תָּ ם בְּ בָּ ְּרחֹו ִׁמפְּ נֵי שָּ אּול בַ ְּמע ָָּּרה :ושאל הצדוקי ,הי מעשה הוה
ברישא ,מה קדם?  ,מכדי וודאי מעשה שאול הוה ברישא ,,אם כן היה צריך
לכתוב ברישא אמר ליה ענה לו ר' אבהו ,אתון דלא דרשיתון סמוכין ,לימוד
משמעויות מן הפסוקים לפני או אחרי הפסוק הנדון ,קשיא לכו ,אבל אנן
דדרשינן סמוכים ,לא קשיא לן .דאמר רבי יוחנן סמוכין שאפשר לדרוש מן
התורה מנין? שנאמר תהילים קיא' (ח) ְּסמּוכִׁ ים ָּלעַד לְּ עֹולָּם עֲשּויִׁ ם בֶ אֱמֶ ת

עסוקים במצות בצרכי צבור,
והגיע עונת קרית שמע,
והייתי סבור שמא נתייאשו
מקרית שמע ,נדחו כי העוסק
במצווה פטור מן המצווה,
וקריתי לבדי ,ושניתי פרשת
והיה אם שמוע ,ואחר כך
התחילו הם לקרות קריאת
שמע ,וכבר היתה החמה על
ראשי ההרים :במשנה עד
הנץ החמה :רבי זבדיה בריה
דרבי יעקב בר זבדי אמר
בשם רבי יונה כדי שתהא
החמה מטפטפת מטפסת על
ראשי ההרים .במשנה :ר'
יהושע אומר עד ג' שעות:
רבי אידי ורב המנונא ורב
אדא בר אחא אמרו בשם רב,
הלכה כרבי יהושע בשוכח.
רבי הונא אמר תרין אמוראין
דנו בדבר ,אחד אמר בשוכח
אגיב ליה חבריה וכי יש
הלכה בשוכח ? וענה כך הוא
הלכה! .ולמה אמרו בשוכח
כדי שיהא אדם מזרז בעצמו
לקום מוקדם ,לקרותה
בעונתה מעט לפני נץ החמה.
תמן תנינן למדנו העסוק
בענייניו הפרטיים והגיע זמן
מפסיקין מענייניו
ק"ש
לקרית שמע ואין חובה
מפסיקין לתפילה .אמר רבי
אחא ההסבר קרית שמע דבר
תורה .ותפילה אינה דבר
תורה .אלא מדרבנן ,אמר
רבי אבא הסבר אחר ,ק"ש
זמנה קבוע ,ותפילה אין זמנה
קבוע .אמר רבי יוסי עוד
הסבר ,ק"ש אינה צריכה
כוונה ,ותפילה צריכה כוונה
כי התפילה כוללת בקשות,
ותחינות ,אמר רבי מנא
קשייתה קומי שאלתי את
רבי יוסי ואפילו תימר גם אם
תאמר ,קרית שמע אינה
צריכה כוונה לפחות ,שלשה
פסוקים הראשונים צריכין

וְּ יָּשָּ ר ועונה לצדוקי ,למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג (ח) "לא
אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי" ,שאם יאמר לך אדם ,כלום יש עבד
שמורד ברבו ,אף אתה אמור לו ענה לו ,כלום יש בן שמורד באביו ,אלא הוה,
בכל זאת זה היה ,הכא נמי הוה ,כך גם ניצחון במלחמת גוג ומגוג אפשרית,
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מאי דכתיב משלי לא' (כו) פִׁ יהָּ
תֹורת חֶ סֶ ד עַל לְּ שֹונָּּה :כנגד מי אמר שלמה מקרא זה? לא
פ ְָּּתחָּ ה בְּ חָּ כְּ מָּ ה וְּ ַ
אמרו אלא כנגד דוד אביו ,שדר בחמשה עולמים ואמר שירה ,א' דר במעי
בבטן ,אמו ואמר שירה ,שנאמר תהילים קג'(א) לְ דָּ וִׁד בָּ ְּרכִׁ י נַפְּ ִׁשי אֶ ת יְּ הֹ וָּה וְּ כָּל
קְּ ָּרבַ י אֶ ת שֵ ם קָּ ְּדשו :ב' יצא לאויר העולם ונסתכל בכוכבים ומזלות ואמר
שירה שנאמר שם (כ) בָּ ְּרכּו יְּ הֹ וָּה מַ לְּ אָּ כָּיו גִׁ בֹ ֵרי כֹ חַ עֹ שֵ י ְּדבָּ רֹו לִׁ ְּשמֹ ַע בְּ קֹול
ְּדבָּ רֹו( :כא) בָּ ְּרכּו יְּ הֹ וָּה כָּל צְּ בָּ אָּ יו ְמ ָּש ְרתָּ יו ע ֵֹשי ְרצוֹנ ֹו :ג' ינק משדי אמו
ונסתכל בדדיה ואמר שירה שנאמר שם (ב ) בָּ ְּרכִׁ י נַפְּ ִׁשי אֶ ת יְּ הֹ וָּה וְּ אַ ל ִׁת ְּשכְּ חִׁ י
כָּל גְּ מּולָּיו :ושואל מאי כל גמוליו? ועונה אמר רבי אבהו שעשה לה הקדוש
ברוך הוא לאישה דדים במקום בינה על הלב  ,ושואל טעמא מאי ,ולמה?,
ועונה ,אמר (רבי) [רב] יהודה כדי שלא יסתכל התינוק ,במקום ערוה .רב
מתנא אמר כדי שלא יינק ,ממקום הטנופת .ראה דוד במפלתן של רשעים
ואמר שירה שנאמר שם קד(לה) יִׁ תַ מּו חַ טָּ ִׁאים ִׁמן הָּ אָּ ֶרץ ְּּורשָּ עִׁ ים עֹוד אֵ ינָּם
בָּ ְּרכִׁ י נַפְּ ִׁשי אֶ ת יְּ הֹ וָּה הַ לְּ לּו יָּה :ה' נסתכל ביום המיתה ,ואמר שירה שנאמר
שם (א) בָּ ְּרכִׁ י נַפְּ ִׁשי אֶ ת יְּ הֹ וָּה ,יְּ הֹ וָּה אֱֹלהַ י גָּדַ לְּ תָּ ְּמאֹ ד הֹוד וְּ הָּ דָּ ר לָּבָּ ְּשתָּ  :ושואל,
מאי משמע דעל יום המיתה נאמר? ועונה אמר רבה בר רב שילא ,מסיפא
דעניינא דכתיב שם בהמשך (כט) תַ ְּס ִׁתיר ָּפנֶיָך יִׁ בָּ הֵ לּון תֹ סֵ ף רּוחָּ ם יִׁ גְּ וָּעּון וְאֶ ל
עֲפָּ ָּרם יְשּובּון :רב שימי בר עוקבא ואמרי לה מר עוקבא בעצמו ,הוה שכיח
קמיה  ,מצוי אצל דרבי שמעון בן פזי ,והוה מסדר אגדתא מארגן הספרייה
קמיה דרבי יהושע בן לוי ,אמר ליה מאי דכתיב "ברכי נפשי את ה' וכל קרבי
את שם קדשו" אמר ליה ,בא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר
ודם ,מדת בשר ודם צר מצייר ,צורה על גבי הכותל ,ואינו יכול להטיל בה
רוח ונשמה קרבים ובני מעיים ,והקדוש ברוך הוא אינו כן ,צר צורה בתוך
צורה ,ומטיל בה רוח ונשמה קרביים ובני מעים ,והיינו דאמרה חנה בתפילתה
שמואל א .ב'(ב) אֵ ין קָּ דֹוש כַיהֹ וָּה כִׁ י אֵ ין בִׁ לְּ תֶ ָך וְּ אֵ ין צּור כֵאֹלהֵ ינּו :ומפרש,
מאי אין צור כאלהינו אין צייר כאלהינו .ושואל מאי כי אין בלתך? ועונה אמר
רבי יהודה בר מנסיא אל תקרי "כי אין בלתך" אלא ,אין לבלותך .שלא כמדת
הקדוש ברוך הוא ,מדת בשר ודם ,מדת בשר ודם ,מעשה ידיו מבלין אותו,,
האדם מת ויצירתו קיימת ,והקדוש ברוך הוא ,קיים לעד ,מבלה מעשיו .אמר
ליה אנא הכי קא אמינא לך ,ואני דורש אחרת ,הני "חמשה ברכי נפשי" כנגד
מי אמרן דוד ,לא אמרן אלא כנגד הקדוש ברוך הוא ,וכנגד נשמה ,מה הקדוש
ברוך הוא מלא כל העולם ,אף נשמה מלאה את כל הגוף .מה הקדוש ברוך
הוא רואה ואינו נראה ,אף נשמה רואה ואינה נראית .מה הקדוש ברוך הוא זן
את כל העולם כלו .אף נשמה זנה את כל הגוף .מה הקדוש ברוך הוא טהור,
אף נשמה טהורה .מה הקדוש ברוך הוא יושב מוצנע בחדרי חדרים ,אף
נשמה יושבת מוצנעת בחדרי חדרים .יבא מי שיש בו חמשה דברים הללו
הנשמה וישבח למי שיש בו חמשה דברים הללו להקב"ה  .אמר רב המנונא
ּומי יֹודֵ ַע פֵשֶ ר דָּ בָּ ר חָּ כְ מַּ ת ָאדָּ ם תָּ ִׁאיר
מאי דכתיב קהלת ח' (א) ִׁמי כְּ הֶ חָּ כָּם ִׁ
פָּ נָּיו וְ עֹז פָּ נָּיו יְשֻ נֶא :מי כהקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני
צדיקים ,בין חזקיהו לישעיהו .חזקיהו אמר ליתי ישעיהו גבאי יבא ישעיהו
אלי ,דהכי אשכחן כמו שמצאנו באליהו דאזל לגבי אחאב ,גם אליהו הנביא
הלך לאחאב המלך( ,שנאמר מלאכים א.יח'(ב) ַו ֵילְֶך אֵ לִׁ יָּהּו לְּ הֵ ָּראֹות אֶ ל אַ חְּ אָּ ב

כוונה ועונה ,מן גו דאינון
צבחר היות ומדובר במועטים
(בשלושה פסוקים) תמיד
מיכוון ,רבי יוחנן אמר בשם
רבי שמעון בן יוחי כגון אנו
שעוסקים בתלמוד תורה
אפילו לקרית שמע אין אנו
מפסיקין .אבל רבי יוחנן
אמרה על גרמיה עצמו כגון
אנו ,שאין אנו עסוקים
בתלמוד תורה כל היום,
אפילו לתפלה אנו מפסיקין.
דין כדעתיה ודין כדעתיה ,וכל
אחד לשיטתו ,רבי יוחנן
כדעתיה לשיטתו ,דאמר רבי
יוחנן "ולואי שיתפלל אדם
כל היום ,למה -שאין תפילה
מפסדת" תמיד עוזרת ,רבי
שמעון בן יוחאי כדעתיה
כשיטתו ,דרשב"י אמר "אלו
הוינא קאים על טורא דסיני
בשעתא דאתיהיבת תורה
לישראל" אילו הייתי בהר
סיני בעת מתן תורה ,הוינא
מתבעי קומי רחמנא הייתי
מבקש מלפניו יתברך,
דיתברי לבר נשא תרין פומי
שיברא לאדם שני פיות,
האחד דהוי לעי עמל ולומד
באוריתא ,וחד דעבד ליה כל
צורכיה .יותר מאוחר ,חזר
בו ואמר ,ומה אין ,עם פה
אחד הוא .לית עלמא יכיל
קאים ביה אי אפשר
להתקיים ,מן דילטוריא דיליה
מן המלשינים ,אילו הוו תרין
על אחת כמה וכמה ,א"ר יוסי
קומי רבי ירמיה ,אתיא דרבי
יוחנן דרכו מתאימה לדרכו
של כרבי חנינא בן עקביא,
דתני שלמדנו כותבי ספרים
תפילין ומזוזות מפסיקין
לק"ש ואין מפסיקין לתפילה,
ר' חנינא בן עקביא אומר
כשם שמפסיקין לק"ש כך
מפסיקין לתפילה ,ולתפילין,
ולשאר כל מצותיה של תורה

וְ הָּ ָּרעָּ ב חָּ זָּק בְ ש ְֹמרוֹן ):לאומת זאת ,ישעיהו אמר ,ליתי חזקיהו גבאי ,יבא
חזקיהו המלך אלי ,דהכי אשכחן ביהורם בן אחאב דאזל לגבי אלישע ,מלכים
ב .ג'"וירדו אליו (לאלישע) מלך ישראל" ,מה עשה הקדוש ברוך הוא ,הביא
יסורים חולי ,על חזקיהו ,ואמר לו לישעיהו ,לך ובקר את החולה ,שנאמר
מלכים ב.כ'(א) בַ י ִָּׁמים הָּ הֵ ם חָּ ָּל ה חִׁ זְּקִׁ יָּהּו לָּמּות ַויָּב ֹא אֵ לָּיו יְּ שַ עְּ יָּהּו בֶ ן אָּ מֹוץ
הַ נָּבִׁ יא ַוי ֹאמֶ ר אֵ לָּיו כֹ ה אָּ מַ ר יְּ הֹ וָּה (צבאות) צַ ו לְּ בֵ יתֶ ָך כִׁ י מֵ ת אַ תָּ ה וְּ ל ֹא ִׁתחְּ יֶה:
ומסביר מאי "כי מת אתה ולא תחיה" מת אתה בעולם הזה ,ולא תחיה לעולם
הבא .אמר ליה מאי כולי האי ,שאל חזקיהו וכל כך למה ,אמר ליה  ,ענה לו
ישעיהו ,משום דלא עסקת בפריה ורביה  ,לא נשאת אישה ולא ילדת ילדים,
אמר ליה הסביר את עצמו חזקיהו ,משום דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי מינאי
,יצאו ממני ,בנין דלא מעלו בנים לא מהוגנים ,אמר ליה בהדי כבשי דרחמנא
,בנסתרות ה' למה לך ?! מאי דמפקדת איבעי לך למעבד המצווה עליך עשה,
ומה דניחא קמיה קודשא בריך הוא לעביד והקב"ה יעשה כטוב בעיניו ,אמר
ליה השתא הב לי ברתך ,אם כך ,תן לי את בתך ,אפשר דגרמא זכותא דידי
ודידך ונפקי מנאי בנין דמעלו ,ואולי בזכות שנינו יוולדו בנים מהוגנים ,אמר
ליה ,אמר ישעיהו ,כבר נגזרה עליך גזירה .אמר ליה בן אמוץ כלה נבואתך
וצא ,אינני מקבל נבואתך וצא ממני ,שכך מקובלני מבית אבי אבא מבית דוד
המלך ,אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם ,אל ימנע עצמו מן הרחמים.
אתמר נמי רבי יוחנן ורבי (אליעזר) [אלעזר] דאמרי תרוייהו "אפילו חרב
חדה מונחת על צוארו של אדם ,אל ימנע עצמו מן הרחמים ,שנאמר איוב
יג'(טו) הֵ ן יִׁ קְּ ְּטלֵנִׁ י ל ֹא \{לֹו\} ֲאיַחֵ ל אַּ ְך ְד ָּרכַּ י אֶ ל פָּ נָּיו אוֹכִׁ יחַּ  :אמר רבי חנן
אפילו בעל החלומות אומר לו לאדם ,למחר הוא מת ,אל ימנע עצמו מן
הרחמים שנאמר קהלת ה'(ו) כִׁ י בְּ רֹ ב ֲחלֹומֹות ַוהֲבָּ לִׁ ים ְּּודבָּ ִׁרים הַ ְּרבֵ ה כִׁ י אֶ ת
הָּ אֱֹלהִׁ ים יְּ ָּרא :מיד ככתוב בישעיה לח' (ב) ַויַסֵ ב חִׁ זְּקִׁ יָּהּו ָּפנָּיו אֶ ל הַ קִׁ יר וַיִׁ ְּת ַפלֵל
אֶ ל יְּ הֹ וָּה :ומסביר ,מאי קיר ,אמר רבי שמעון בן לקיש התפלל מקירות לבו,
שנאמר ירמיה ד'(יט) מֵ עַי מֵ עַי אֹ חִׁ ולָּה \{אֹוחִׁ ילָּה\} קִׁ ירֹות לִׁ בִׁ י הֹמֶ ה לִׁ י לִׁ בִׁ י ֹלא
{שמַּ עַּ ְת\} נ ְַּפ ִׁשי ְתרּועַּ ת ִׁמלְ חָּ מָּ ה :רבי לוי אמר
ַאח ֲִׁריש כִׁ י קוֹל שוֹפָּ ר ָּשמַּ עַּ ְתי \ ָּ
התפלל על עסקי הקיר אמר לפניו " ,רבונו של עולם ומה שונמית שלא
עשתה אלא קיר אחת קטנה ,החיית את בנה ,אבי אבא שלמה המלך ,שחפה
את ההיכל כולו בכסף ובזהב ,על אחת כמה וכמה .ישעיה לח' (ג) ַוי ֹאמַ ר אָּ נָּה
יתי
יְּ הֹ וָּה ְּזכָּר נָּא אֵ ת אֲשֶ ר הִׁ ְּתהַ לַכְּ ִׁתי לְּ ָּפנֶיָך בֶ אֱמֶ ת ּובְּ לֵב שָּ לֵם וְּ הַ טֹוב בְּ עֵינֶיָך ע ִָּׁש ִׁ
ַּויֵבְ ךְ ִׁחז ְִׁקיָּהּו בְ כִׁ י ָּגדוֹל :ושואל מאי "והטוב בעיניך עשיתי" אמר רב יהודה
אמר רב שסמך ברכת גאולה לתפלה .,רבי לוי אמר שגנז אסר לפרסם ,ספר
רפואות .תנו רבנן :,ששה דברים עשה חזקיהו המלך ,על שלשה הודו לו,
הסכימו איתו חכמים ,ועל שלשה ,לא הודו לו .ומפרט ,על שלשה הודו לו גנז
ספר רפואות ,והודו לו .כתת נחש הנחשת ,שעשה משה במדבר כא' (ט)
וְהבִׁ יט
ְחשת ַּוי ְִׁשמֵ הּו עַּ ל הַּ נֵס וְהָּ יָּה ִׁאם נ ַָּּשְך הַּ נָּחָּ ש אֶ ת ִׁאיש ִׁ
משה נְחַּ ש נ ֶ
ַּויַּעַּ ש ֶ
ְחשת וָּחָּ י :והודו לו .גירר עצמות אביו על מטה של חבלים והודו
אֶ ל נְחַּ ש הַּ נ ֶ
לו .ועל שלשה לא הודו לו סתם מי גיחון ,ועשה תעלת השילוח לתוך החומה,
ולא הודו לו ,קצץ דלתות היכל ושגרם שלחם כאתנן למלך אשור ,ולא הודו
לו .עבר ניסן בניסן ביום ראש חודש ניסן הוסיף חודש נוסף (אדר ב') ולא
הודו לו ,ושואל ,ומי לית ליה לחזקיהו ,לא ידע הפסוק שמות יב '(ב) הַּ חֹדֶ ש
הַ זֶה לָּכֶם רֹאש חֳּדָּ ִׁשים ִׁראשוֹן הּוא לָּכֶם לְ חָּ ְד ֵשי הַּ ָּשנָּה :ודורשים חז"ל זה
ניסן ,ואין אחר ניסן .אלא טעה חזקיה באמרתו בדשמואל .דאמר שמואל "אין
מעברין את השנה ביום שלשים של אדר" הואיל וראוי לקובעו ניסן .סבר
חזקיהו הואיל וראוי לא אמרינן :אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרא ,כל

כותבי תפילין וס"ת ,נחשבים
כלומדי תורה ,ובכל זאת
מחייבים אותם להפסיק
לצורך תפילה -כר' יוחנן,
ושואל ולא מודה רשב"י
שמפסיקין מלימוד תורה,
לעשות סוכה ולעשות לולב?
ולית ליה לרשב"י הלמד על
מנת לעשות! ולא הלמד שלא
לעשות שאמרו "שהלמד
שלא לעשות ,נוח לו שלא
נברא" וא"ר יוחנן הלמד
שלא לעשות נוח לו מוטב
אילו נהפכה שילייתו על פניו,
ולא יצא לאוויר לעולם.
ושואל אם כן מדוע לר'
שמעון אין להפסיק לק"ש
מלימודו? ,ועונה ,טעמיה
דרשב"י ,זה שינון ,לימוד וזה
שינון ,דברים ו (ז) וְ ִׁש ַּננְתָּ ם
לְ בָּ נֶיָך ִׁוְדבַּ ְרתָּ בָּ ם בְ ִׁשבְ ְתָך
בַּ דֶ ֶרְך
ּובְ לֶכְ ְתָך
בְ בֵ יתֶ ָך
לימוד,
ּובְ ָּשכְ בְ ָך ּובְ קּומֶ ָך:
ואין מבטל שינון מפני שינון.
ושואל ,והא תנינן הקורא
מכאן ואילך לא הפסיד ונראה
מכך שזה עדיף ,כאדם שהוא
קורא בתורה .משמע הא
בעונתה חביבה מד"ת? ואילו
לר' שמעון היא היא .זה כזה
אין הבדל .ועונה א"ר יודן
רשב"י ע"י שהיה תדיר בד"ת
לפיכך קריאת שמע אינה
חביבה יותר מד"ת .אמר רבי
אבא מרי לא תנינן תואם
למה שלמדנו ,אלא "כאדם
שהוא קורא בתורה" וזה
לאחר הזמן הא בעונתה
כמשנה ,כתורה שבעל פה,
כדעתיה
רשב"י
היא.
,כשיטתו ,דרשב"י אמר
תורה
במקרא
העוסק
שבכתב ,מידה ואינה מידה
טוב אבל לא הכי טוב ,ורבנן
עבדי מקרא -כמשנה שווים
בערכם

התולה בבקשה ותפילה ,בזכות עצמו ,תולין לו בזכות אחרים ,וכל התולה
בזכות אחרים ,תולין לו בזכות עצמו .משה רבנו תלה בזכות אחרים שנאמר.
שמות לב'(יג) זְּכֹור לְּ אַ בְּ ָּרהָּ ם לְּ יִׁ צְּ חָּ ק ּולְּ יִׁ ְּש ָּראֵ ל עֲבָּ דֶ יָך אֲ ֶשר נ ְִׁשבַּ עְ תָּ לָּהֶ ם בָּ ְך
ָארץ הַּ זֹאת אֲ ֶשר ָאמַּ ְר ִׁתי
ַארבֶ ה אֶ ת ז ְַּרעֲכֶם כְ כוֹכְ בֵ י הַּ ָּשמָּ יִׁם וְ כָּ ל הָּ ֶ
ו ְַּת ַּדבֵ ר אֲ לֵהֶ ם ְ
אֶ תֵ ן לְ ז ְַּרעֲכֶם וְ ָּנחֲלּו לְ ֹעלָּם :תלו לו בזכות עצמו ,שנאמר תהילים קו' (כג)
ַוי ֹאמֶ ר לְּ הַ ְּש ִׁמידָּ ם לּולֵי מֹשֶ ה בְּ חִׁ ירֹו עָּמַ ד בַ פ ֶֶרץ לְּ ָּפנָּיו לְּ הָּ ִׁשיב חֲמָּ תֹו מֵ הַ ְּשחִׁ ית:
ואילו חזקיהו תלה בזכות עצמו דכתיב "זכר נא את אשר התהלכתי לפניך"
ַנֹותי אֶ ל הָּ עִׁ יר הַ ז ֹאת
תלו לו בזכות אחרים שנאמר מלכים ב .יט' (לד) וְּ ג ִׁ
הֹושיעָּּה לְּ מַ עֲנִׁ י ּולְּ מַ עַן דָּ וִׁ ד עַבְּ ִׁדי :והיינו תואם ,דרבי יהושע בן לוי דאמר רבי
לְּ ִׁ
יהושע בן לוי מאי דכתיב מלכים ב.ד' (יז) הִׁ נֵה לְּ שָּ לֹום מַ ר לִׁ י מָּ ר וְ אַּ תָּ ה חָּ ַּש ְקתָּ
נ ְַּפ ִׁשי ִׁמ ַּשחַּ ת בְ לִׁ י כִׁ י ִׁה ְשלַּכְ תָּ ַאח ֲֵרי ֵגוְָך כָּל חֲטָּ ָאי :אפילו בשעה ששיגר שלח
לו הקדוש ברוך הוא שלום מר הוא לו .מלכים ב.ד' (י) ַנעֲשֶ ה נָּא עֲלִׁ יַת קִׁ יר
ּומנו ָֹּרה וְהָּ יָּה בְ בֹא ֹו אֵ לֵינּו יָּסּור ָּשמָּ ה:
קְּ טַ נָּה וְ נ ִָּׁשים ל ֹו ָּשם ִׁמטָּ ה וְ שֻ לְ חָּ ן וְ כִׁ סֵ א ְ
רב ושמואל חולקים אחד אמר עלייה פרועה ללא כיסוי תקרה ,היתה העליה ,
וקירוה ,וחד אמר אכסדרה מרפסת ,גדולה היתה ,וחלקוה לשנים .ומברר,
בשלמא מסתדר ,למאן דאמר אכסדרה ,היינו דכתיב קיר ,לחלוקה ,אלא למאן
דאמר עלייה מאי קיר? ועונה ,שקירוה ,עשו לה תקרה ,ושואל בשלמא
מתאים ,למאן דאמר עלייה .היינו דכתיב "עליית" אלא למאן דאמר אכסדרה,
מאי עליית? ועונה ,מעולה שבבתים" .ונשים לו שם מטה ושלחן וכסא
ומנורה" אמר אביי ואיתימא רבי יצחק ,הרוצה להנות מאחרים ,רשאי ,יהנה
כאלישע ,ושאינו רוצה להנות אל יהנה ,כשמואל הרמתי ,שנאמר שמואל א.ז'
(טז) וְהָּ לְַּך ִׁמדֵ י ָּשנָּה בְ ָּשנָּה וְסָּ בַּ ב בֵ ית אֵ ל וְהַּ גִׁ לְ גָּל וְהַּ ִׁמ ְצפָּ ה וְ ָּשפַּ ט אֶ ת י ְִׁש ָּראֵ ל
ּותשֻבָּ תֹו הָּ ָּרמָּ תָּ ה כִׁ י שָּ ם בֵ יתֹו וְ ָּשם ָּשפָּ ט אֶ ת
אֵ ת כָּ ל הַּ ְמקוֹמוֹת הָּ אֵ לֶה(:יז) ְּ
י ְִׁש ָּראֵ ל ַּויִׁבֶ ן ָּשם ִׁמזְבֵ חַּ לַּי ֹהוָּה :ואמר רבי יוחנן שכל מקום שהלך שם ביתו
עמו ,לקח שמואל איתו את כל צרכיו ואוהלו ,חוזרים לשונמית ,מלכים ב.ד'
(ט ) ַות ֹאמֶ ר אֶ ל ִׁאישָּ ּה הִׁ נֵה נָּא יָּדַ עְּ ִׁתי כִׁ י ִׁאיש אֱֹלהִׁ ים קָּ דֹוש הּוא עֹבֵ ר עָּ לֵינּו
תָּ ִׁמיד :אמר רבי יוסי ברבי חנינא מכאן נלמד ,שהאשה מכרת בטיבם באורחין,
יותר מן האיש" .קדוש הוא" ושואל מנא ידעה? ועונה ,רב ושמואל חד אמר:
שלא ראתה זבוב עובר על שולחנו .וחד אמר ,סדין של פשתן הציעה על
מטתו ,ולא ראתה קרי עליו" .קדוש הוא" אמר רבי יוסי ברבי חנינא הוא
ֱֹלהים אֶ ל
קדוש ,ומשרתו אינו קדוש( ,שנאמר) שם (כז) וַּתָּ בֹא אֶ ל ִׁאיש הָּ א ִׁ
ֱֹלהים הַּ ְרפֵ ה לָּּה כִׁ י
הָּ הָּ ר ו ַַּּת ֲחזֵק בְ ַּרגְ לָּיו וַיִׁ גַש גֵי ֲחזִׁי לְּ הָּ ְּדפָּּה ַּויֹאמֶ ר ִׁאיש הָּ א ִׁ
נ ְַּפ ָּשּה מָּ ָּרה לָּּה וַּי ֹהוָּה הֶ עְ לִׁ ים ִׁממֶ נִׁי וְ ֹלא ִׁהגִׁ יד לִׁ י :אמר רבי יוסי ברבי חנינא
שאחזה בהוד יפיה ,מישש אבריה היפים" ,עובר עלינו תמיד" אמר רבי יוסי
ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב" ,כל המארח תלמיד חכם בתוך ביתו
ומהנהו מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו מקריב תמידין" קרבן עולה יומי
בבוקר ובערב ,ואמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב "אל
יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל ,אלא במקום נמוך ויתפלל" שנאמר תהילים
אתיָך יְּ הֹ וָּה :תניא נמי הכי "לא יעמוד אדם
קל'(א) ִׁשיר הַּ מַּ עֲלוֹת ִׁממַ עֲמַ קִׁ ים קְּ ָּר ִׁ
לא על גבי כסא ,ולא על גבי שרפרף ,ולא במקום גבוה ,ויתפלל .אלא במקום
נמוך ויתפלל" לפי שאין גבהות ,שחצנות ,לפני המקום ,שנאמר "ממעמקים
קראתיך ה'" וכתיב שם קב' (א) ְּתפִׁ לָּה לְ עָּׂ נִ י כִׁ י ַיעֲטֹ ף וְ לִׁ ְפנֵי ְי ֹהוָּה י ְִׁשפְֹך ִׁשיח ֹו:
כעני ולא בגבהות לב ,ואמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב
המתפלל צריך שיכוין שיישר את רגליו ,שנאמר יחזקאל א'(ז) וְּ ַרגְּ לֵיהֶ ם ֶרגֶל
ְחשת קָּ לָּל( :ואמר רבי יצחק
יְּ שָּ ָּרה וְ כַּ ף ַּרגְ לֵיהֶ ם כְ כַּ ף ֶרגֶל עֵ גֶל וְ נ ְֹצ ִׁצים כְ עֵ ין נ ֶ
אמר רבי יוחנן) ואמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב מאי

דכתיב ויקרא יט' (כו) ל ֹא ת ֹאכְּ לּו עַל הַ דָּ ם ֹלא ְת ַּנחֲשּו וְ ֹלא ְתע ֹונֵנּו :לא תאכלו
קודם שתתפללו על דמכם( .איכא ויש דאמרי) אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן
אמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב "כל האוכל ושותה,
ואחר כך מתפלל ,עליו הכתוב אומר מלאכים א .יד' (ט) וַּתָּ ַּרע ַּלעֲשוֹת ִׁמכֹל
ֱֹלהים אֲ חֵ ִׁרים ּומַּ סֵ כוֹת לְ הַּ כְ עִׁ יסֵ נִׁי וְּ אֹ ִׁתי
ֲשה לְ ָך א ִׁ
אֲ ֶשר הָּ יּו לְ פָּ נֶיָך וַּתֵ לְֶך וַּתַּ ע ֶ
הִׁ ְּשלַכְּ תָּ אַ ח ֲֵרי ַגּוֶָך :דורש ר' אליעזר בן יעקב ,אל תקרי "גויך" אלא גאיך,
אמר הקדוש ברוך הוא לאחר שנתגאה זה ,קבל עליו מלכות שמים? במשנה:
רבי יהושע אומר קורא שמע ,עד שלש שעות ,אמר רב יהודה אמר שמואל,
הלכה כרבי יהושע ,הקורא מכאן ואילך לא הפסיד .אמר רב חסדא אמר מר
עוקבא ובלבד שלא יאמר ברכת יוצר אור .ושואל מיתיבי הקורא מכאן ואילך
לא הפסיד כאדם שהוא קורא בתורה ,אבל מברך הוא שתים לפניה ואחת
לאחריה ורואים שכן יכול לברך ,ועונה ,תיובתא דרב חסדא תיובתא איכא
דאמרי ,ויש אומרים בדרך הפוכה ,אמר רב חסדא אמר מר עוקבא מאי לא
הפסיד ,שלא הפסיד ברכות .תניא נמי הכי :הקורא מכאן ואילך לא הפסיד,
כאדם שקורא בתורה ,אבל מברך הוא שתים לפניה ואחת לאחריה .אמר רבי
מני גדול הקורא קריאת שמע בעונתה ,יותר מהעוסק בתורה ,מדקתני ,וניתן
ללמוד מ -הקורא מכאן ואילך לא הפסיד ודומה  ,כאדם הקורא בתורה מכלל,
מכאן דקורא בעונתה עדיף
משנה ג' הלכה ג'
אֹומ ִׁרים ,בָּ ע ֶֶרב ,קריאת שמע ,כָּל אָּ דָּ ם יַטּו דומה לשכיבה ,וְּ יִׁ קְּ ְּר(א)ּוּ ,ובַ ב{ֹו}קֶ ר ַיעֲמֹ דּו ,שֶ ֶנאֱמַ ר (דברים
בֵ ית שַ מַ אי ְּ
קֹור{ן}א כְּ דַ ְּרכֹו{ן} ,ללא שינוי תנוחה ,שֶ ֶנאֱמַ ר (שם){בשבתך
אֹומ ִׁרים ,כָּל אָּ דָּ ם ֵ
ו) ּובְּ שָּ כְּ בְּ ָך ּובְּ קּומֶ ָךּ .ובֵ ית הִׁ לֵל ְּ
בביתך} ּובְּ לֶכְּ ְּתָך בַ דֶ ֶרְך וגם בהליכהִׁ ,אם כֵן ,לָּמָּ ה ֶנאֱמַ ר ּובְּ שָּ כְּ בְּ ָך ּובְּ קּומֶ ָך{,אלא} בְּ שָּ עָּה בזמן ,שֶ בְּ ֵני אָּ דָּ ם
יתי בָּ א בַ דֶ ֶרְך ,וְּ הִׁ טֵ ִׁתי לִׁ קְּ רֹות ,לא המשכתי ללכת
עֹומ ִׁדים .אָּ מַ ר ַרבִׁ י טַ ְּרפֹון ,אֲנִׁ י הָּ יִׁ ִׁ
שֹוכְּ בִׁ ים{ן} ּ ,ובְּ שָּ עָּה שֶ בְּ נֵי אָּ דָּ ם ְּ
אלא נטיתי ,כְּ ִׁדבְּ ֵרי בֵ ית שַ מַ אי ,וְּ ִׁסכַנְּ ִׁתי בְּ עַצְּ ִׁמי את עצמיִׁ ,מפְּ נֵי הַ לִׁ ְּס ִׁטים .אָּ ְּמרּו לֹו ,כְּ דַ י ראוי הָּ יִׁ יתָּ לָּחּוב בְּ עַצְּ ְּמָך,
שֶ עָּבַ ְּרתָּ עַל ִׁדבְּ ֵרי בֵ ית הִׁ לֵל ,האומרים ,ממשיך כדרכו:,
בבלי ברכות יא.
ירושלמי ברכות ח:
גמרא שואל בשלמא יפה מאוד בית הלל קא מפרשי
גמ' שואל הא דב"ה בדברי בית הלל מקיימים תרין
מסבירים ,טעמייהו וטעמא נימוקיהם ונימוקי דבית
קריין תומכים שני פסוקים ,אבל מה מקיימין ילמדו
שמאי ,אלא בית שמאי מאי טעמא למה לא אמרי
דב"ש מבשבתך בביתך ,ובלכתך בדרך? ועונה,
כבית הלל? ועונה ,אמרי לך יענו בית שמאי ,אם כן
"בשבתך בביתך" נלמד ,פרט לעוסקים במצות ,ופטורים
נימא קרא ,היה צריך לכתוב בתורה ,בבקר ובערב.
מן המצוות" ,ובלכתך בדרך" נלמד ,פרט לחתן .ותני
מאי וכתוב "בשכבך ובקומך" מלמד בשעת שכיבה
מעשה נוסף בהמשך למעשה בר' טרפון ,בראב"ע ור'
צריך ,שכיבה ממש ,ובשעת קימה צריך ,קימה
ישמעאל שהיו שרויין במקום אחד ,באותו מצב ,והוה
ממש.,ושואל ,ובית שמאי האי "ובלכתך בדרך" גם
כן כתוב ,מאי עביד להו ומה דורשים מזה? ועונה
ראב"ע מוטה ,ור' ישמעאל זקוף ,הגיע זמן ק"ש נזקף
ההוא מבעי להו לכדתניא ,בשבתך בביתך ,פרט
ראב"ע כב"ש ,והטה רבי ישמעאל .אמר ראב"ע לר'
לעוסק במצוה ,ובלכתך בדרך ,פרט לחתן ,שטרדת
ישמעאל דומה הדבר ,אומר לאחד מן השוק מה לך כמה
מחשבת המצווה ,מפריעה לו .,מכאן אמרו "הכונס
יפה ,זקנך מגודל ,והוא אומר ,יהיה כנגד המשחיתים!
את הבתולה פטור ואת האלמנה חייב" .ושואל מאי
יגזז ,כך גם אתה עושה להכעיס אני שהייתי מוטה
משמע האם משתמע מבלכתך כי זה רק הליכה
נזקפתי ,ואתה שהיית זקוף למה הטית? ועונה א"ל ר'
פרטית? ועונה אמר רב פפא כי כמו" ,דרך" ,מה
ישמעאל ,אתה נזקפת ,ועשית ,כדברי ב"ש ,ואני הטיתי
דרך רשות אף כל הליכה רשות חייב בקריאת שמע,
ושואל ,מי לא עסקינן דקא אזיל לדבר מצוה הליכה
כדברי ב"ה .ועוד מסביר ,דבר אחר שלא יראוני
יכולה להיחשב גם לפרטית וגם לדבר מצווה ,ואפילו
התלמידים ויעשו הלכה קבע כדברי ב"ש בעוד ההלכה
הכי נגיד  ,אמר רחמנא הרחמן ,בורא העולם ,לקרי?
כב"ה .חברייא החבורה אמרה ,בשם ר' יוחנן דודים
ועונה אם כן לכתוב רחמנא בשבת ובלכת מאי ולמה

קרובים ,דברי סופרים לד"ת לדברי תורה ,,וחביבים
אהובים דברי חכמים כד"ת  ,ולומד משיר השירים ז'(י)
יש ִׁרים דוֹבֵ ב ִׁשפְ תֵ י
וְ חִׁ כְֵך כְּ יֵין הַ טֹוב ה ֹולְֵך לְ דו ִֹׁדי לְ מֵ ָּ
ְשנִׁים :שמעון בר ווה בשם ר' יוחנן אומר ,דודים דברי
י ֵ
סופרים לד"ת וחביבים יותר מד"ת נאמר שם א'(ב)
י ִָּׁשקֵ נִׁי ִׁמנ ְִׁשיקוֹת ִׁפיהּו כִׁ י טֹובִׁ ים דֹ דֶ יָך ִׁמיָּיִׁ ן :ר' אבא בר
כהן אמר בשם ר' יודה בן פזי ,תדע נוכיח לך שחביבים
דברי סופרים מד"ת ,שהרי ר"ט אלו אילו לא קרא
קריאת שמע בבוקר ,לא היה עובר אלא בעשה ,וע"י
ועכשיו ,שעבר על דברי ב"ה נתחייב מיתה .ע"ש על
שנאמר בקהלת י' (ח) חֹפֵ ר גּומָּ ץ ב ֹו יִׁפוֹל ּופֹ ֵרץ גָּדֵ ר
יִׁ ְּשכֶנּו נָּחָּ ש :תני רבי ישמעאל דברי תורה יש בהן איסור
כגון בשר נבילה ,ויש בהן היתר כגון בשר שחוט ,יש
בהן קולין איסורי עשה ,ויש בהן חומרים כמו שבת
ועריות ,אבל דברי סופרים כולן חמורין הן .תדע
והוכחה לך שהוא כן ,דתנינן תמן :האומר אין תפילין
לעבור על ד"ת פטור ,אבל ,חמש טוטפות להוסיף על
דברי סופרים חייב .רבי חנניה בריה דרב אדא אמר
בשם רבי תנחום בי ר' חייא :חמורים דברי זקנים
התנאים מוסרי המשנה ,מדברי נביאים .דכתיב מיכה
ב'(ו) אַ ל תַ טִׁ פּו י ִַׁטיפּון ל ֹא י ִַׁטפּו לָּאֵ לֶה ל ֹא יִׁ סַ ג כְּ לִׁ מֹות:
ובהמשך וכתיב שם( ,יא) לּו ִׁאיש ֹהלְֵך רּוחַּ ו ֶָּשקֶ ר כִׁ זֵב
אַ ִׁטף לְּ ָך ַליַיִׁ ן וְּ לַשֵ כָּר וְהָּ יָּה מַּ ִׁטיף הָּ עָּ ם הַּ זֶה :הנביא
מצווה לא להטיף מוסר ,ואילו לחכמים נאמר אטיף לך.
וממשיך בנושא .,נביא וזקן למי הן דומין? למלך
ששולח בשני פלמטרין שרים שלו למדינה ,על אחד מהן
כתב ,אם אינו מראה לכם חותם שלי וסמנטירין ,
סימנים וכתב הרשאה נוטריוני שלי ,אל תאמינו לו .ועל
אחד מהן כתב אע"פ שאינו מראה לכם חותם שלי
האמינוהו בלא חותם ובלא סמנטירין .כך בנביא כתיב
דברים יג'(ב) כִׁ י יָּקּום בְ ִׁק ְרבְ ָך נָּבִׁ יא א ֹו ֹחלֵם חֲלוֹם וְּ נָּתַ ן
אֵ לֶיָך אֹות אֹו מֹופֵת :ברם הכא לגבי חכמים כתוב שם יז'
ֹאמרּו
תֹורה אֲשֶ ר יֹורּוָך וְעַּ ל הַּ ִׁמ ְשפָּ ט אֲ ֶשר י ְ
(יא) עַל פִׁ י הַ ָּ
ֲשה ֹלא תָּ סּור ִׁמן הַּ דָּ בָּ ר אֲ ֶשר יַּגִׁ ידּו לְ ָך י ִָּׁמין
לְ ָך ַּתע ֶ
ּושמֹאל .:הדא דתימא ,כל האמור שיש לנהוג ע"פ בית
ְ
הלל בקריאת שמע ,משיצאת בת קול ואמרה הלכה
כבית הלל ,אבל עד שלא יצאת בת קול ,כל הרוצה
להחמיר על עצמו לנהוג כחומרי בית שמאי וכחומרי
ב"ה אבל על זה נאמר קהלת ב (יד) הֶ חָּ כָּם עֵ ינָּיו בְ רֹאש ֹו
וְּ הַ כְּ ִׁסיל בַ חֹושֶ ְך הֹולְֵך וְ י ַָּּדעְ ִׁתי גַּ ם ָאנִׁי ֶש ִׁמ ְק ֶרה אֶ חָּ ד י ְִׁק ֶרה

כתב ,בשבתך ובלכתך ומפרש ,בשבת דידך בשבתך
הפרטית ובלכת דידך האישית הוא אז דמחייבת הא
אבל דמצוה פטירת .ושואל אי הכי אפילו כונס את
האלמנה נמי ,יהיה פטור ,גם זו מצווה ,ועונה האי
הנושא בתולה ,טריד ,והאי והנושא אלמנה ,לא
טריד .ושואל אי אם קנה המידה משום טרדא,
אפילו טבעה ספינתו בים נמי יהיה פטור ,וכי תימא
ואולי תאמר ,הכי נמי כך הדברים ,אלמה אם כן
למה ,אמר רבי אבא בר זבדא אמר רב ,אבל שמת
לו מת" ,חייב בכל המצות האמורות בתורה ,חוץ מן
התפילין"שהרי נאמר בהם פאר שהתפילין נקראים
פאר וזה לא מתאים לאבל שנאמר יחזקאל כד' (יז)
ֲשה פְּ אֵ ְּרָך חֲבֹוש ָּעלֶיָך
הֵ ָאנֵק דֹם מֵ ִׁתים אֵ בֶ ל ֹלא תַּ ע ֶ
ּונְעָּ לֶיָך תָּ ִׁשים בְ ַּרגְ לֶיָך וְֹלא תַּ עְ טֶ ה עַּ ל ָּשפָּ ם וְ לֶחֶ ם
אֲ נ ִָּׁשים ֹלא תֹאכֵל :ואיך פטור חתן מקריאת שמע?
ועונה התם טריד טרדא דמצוה ,הכא שספינתו
טובעת טריד טרדא דרשות ,ושואל ובית שמאי?
ועונה  ,ההוא מבעי להו פרט לשלוחי מצוה ,ובית
הלל אמרי ממילא ,מתוך הדברים ,שמע מינה
דאפילו בדרך נמי קרי :תנו רבנן בית הלל אומרים
עומדין וקורין ,יושבין וקורין ,ומטין וקורין ,הולכין
בדרך וקורין ,עושין במלאכתן וקורין ,ומספר,
ומעשה ברבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה שהיו
מסובין בערב ,במקום אחד ,והיה רבי ישמעאל מוטה,
ורבי אלעזר בן עזריה זקוף ,כיון שהגיע זמן קריאת
שמע ,הטה רבי אלעזר מזקיפות לשכיבה ,וזקף רבי
ישמעאל .אמר לו רבי אלעזר בן עזריה לרבי
ישמעאל ,ישמעאל אחי ,אמשול לך משל למה הדבר
דומה .משל לאחד שאומרים לו זקנך מגודל ויפה,,
אמר להם יהיה כנגד המשחיתים ,אף כך אתה ,כל זמן
שאני זקוף ,אתה מוטה ,עכשיו כשאני הטתי ,אתה
זקפת? אמר לו :אני עשיתי כדברי בית הלל ,ואתה
עשית כדברי בית שמאי ,ולא עוד ,אלא שמא יראו
התלמידים ויקבעו הלכה לדורות .ושואל מאי ולא
עוד ,למה הוסיף ולא עוז ,וכי תימא בית הלל נמי
אית להו מטין ,הרי הם אומרים שאפשר לקרא בכל
מצב ,הני מילי זה מותר רק ,דמטה ואתא מעיקרא
היה במצב שכיבה אבל הכא כיון דעד השתא הוית
זקוף ,והשתא מוטה ,אמרי התלמידים ,שמע מינה
ששנינו כבית שמאי ,סבירא להו גם כמוהם  ,שמא
יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות .תני רב
יחזקאל ,עשה כדברי בית שמאי עשה ,כדברי בית
הלל עשה ,רב יוסף אמר עשה כדברי בית שמאי ,לא
עשה ולא כלום ,דתנן מי שהיה ראשו ורובו בסוכה,
ושלחנו בתוך הבית ,ואין מקום לשולחן בסוכה ,בית
שמאי פוסלין את הסוכה ,ובית הלל מכשירין ,אמרו

להם בית הלל לבית שמאי ,מעשה שהלכו זקני בית
שמאי וזקני בית הלל לבקר את רבי יוחנן בן
החורנית ,מצאוהו שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו
בתוך הבית ,ולא אמרו לו כלום ,ולא מחו בידו ,אמרו
להם הזקנים ,משם ראיה? אף הם אמרו לו הם כן
אמרו לו ,אם כן היית נוהג ,לא קיימת מצות סוכה
מימיך .רב נחמן בר יצחק אמר ,עשה כדברי בית
שמאי חייב מיתה ,דתנן במשנה ,אמר רבי טרפון אני
הייתי בא בדרך ,והטתי לקרות כדברי בית שמאי,
וסכנתי בעצמי מפני הלסטים ,אמרו לו כדאי היית
לחוב בעצמך ,שעברת על דברי בית הלל.

אֶ ת ֻכלָּם :הנוהג ,כקולי אילו ואילו ב"ש וב"ה ,נקרא
רשע .אלא נהג אי כקולי דדין וגם ,וכחומרי דדין ,אי
כקולי דדין וכחומרי דדין הדא דתימא  ,וכל זה אמור,
עד שלא יצאת בת קול ,אבל משיצאת בת קול ,לעולם
הלכה כדברי בית הלל וכל העובר על דברי בית הלל
חייב מיתה .תני למדנו יצאת בת קול ואמרה ,אלו ואלו
גם דברי ב"ש וגם דברי ב"ה ,דברי אלהים חיים ,אבל
הלכה כדברי בית הלל .ושואל ,איכן היכן יצאה בת
קול? רבי ביבי אמר בשם רבי יוחנן כשישבו הסנהדרין,
אחרי חורבן הבית ,ביבנה יצאה בתת קול
משנה ד' הלכה ד'
ד) בַ שַ חַ ר ,בתפילת שחריתְּ ,מבָּ ֵרְך ְּשתַ יִׁ ם לְּ ָּפנֶיהָּ  ,ברכת יוצר אור וברכת אהבה רבה ,וְּ אַ חַ ת "אמת ויציב" לְּ אַ ח ֲֶריהָּ ,
ּושתַ יִׁ ם לְּ אַ ח ֲֶריהָּ  ,אמת -ואמונה והשכיבינו ,אַ חַ ת ברכה אֲרֻ כָּה וְּ אַ חַ ת ברכה
לאחר קריאת שמעּ ,ובָּ ע ֶֶרבְּ ,שתַ יִׁ ם לְּ ָּפנֶיהָּ ְּ
קְּ צָּ ָּרהְּ .מקֹום שֶ אָּ ְּמרּו לְּ הַ א ֲִׁריְך ,לפתוח בברוך ולסיים בברוך ,אֵ ינֹו ַרשַ אי לְּ קַ צֵ ר ולסיים בברוך ,לְּ קַ צֵ ר ,רק לסיים
בברוך ,אֵ ינֹו ַרשַ אי לְּ הַ א ֲִׁריְך ,ואם אמרו חכמים לַחְּ תֹם ,לסיים עם ברוך אֵ ינֹו ַרשַ אי שֶ ל ֹא לַחְּ תֹ ם .אמרו וְּ שֶ ל ֹא לַחְּ תֹ ם,
אֵ ינֹו ַרשַ אי לַחְּ תֹ ם:
בבלי ברכות יא.
ירושלמי ברכות ט.
גמרא ,מאי מברך? בברכות השחר הראשונות אמר
גמ' ר' סימון אמר בשם ר' שמואל בר נחמן על שם הכתוב
ר' יעקב א"ר אושעיא "יוצר אור ובורא חשך"
ביהושע א' (ח) ֹלא יָּמּוש סֵ פֶ ר הַּ תו ָֹּרה הַּ זֶה ִׁמ ִׁפיָך וְּ הָּ גִׁ יתָּ
ושואל לימא יגיד יוצר אור ובורא נוגה ,ועונה
בֹו יֹומָּ ם ָּולַיְּ לָּה לְ מַּ עַּ ן ִׁת ְשמֹר ַּלעֲשוֹת כְ כָּ ל הַּ כָּתּוב ב ֹו כִׁ י ָאז
כדכתיב קאמרינן אומרים ככתוב ישעיה מה' (ז)
ַּת ְצלִׁ יחַּ אֶ ת ְד ָּרכֶָך וְ ָאז ַּת ְשכִׁ יל :ומלמד שתהא הגיות היום
יוֹצֵ ר אוֹר ּובו ֵֹרא ח ֶֹשְך ע ֶֹשה ָּשלוֹם ּובו ֵֹרא ָּרע אֲ נִׁי
והלילה שוין ולכן מוסיפים את הברכות גם ביום וגם
ְי ֹהוָּה ע ֶֹשה כָּ ל אֵ לֶה :ושואל אלא מעתה אם כך
בלילה ,רבי יוסי בר אבין אמר בשם רבי יהושע בן לוי
אתה עונה לי "עשה שלום ובורא רע" מי קא
ע"ש הפסוק בתהילים קיט' (קסד) שֶ בַ ע בַ יֹום הִׁ לַלְּ ִׁתיָך עַל
אמרינן כדכתיב? האם גם כאן אומרים ככתוב?!
ִׁמ ְּשפְּ טֵ י צִׁ ְּדקֶ ָך :ולכן אומרים שבע ברכות שלוש בבוקר
ועונה אלא כתיב רע ,וקרינן הכל לישנא מעליא
וארבע בערב .ר' נחמן אמר בשם רבי מנא "כל המקיים
שפה מעולה ויפה ,ושואל הכא נמי לימא "נוגה"
שבע ביום הללתיך" כאלו קיים "והגית בו יומם ולילה"
לישנא מעליא שפה יפה ,ועונה אלא אמר רבא
ושואל מפני מה קורין שתי פרשיות הללו שמע והיה אם
אומרים יוצר אור ובורא חושך כדי להזכיר מדת
שמוע ,בכל יום .ועונה רבי לוי ורבי סימון אמרו דברים
יום בלילה ומדת לילה ביום .ושואל בשלמא יפה,
רבי סימון אמר מפני שכתוב בהן שכיבה וקימה .רבי לוי
נכון ,מדת לילה ביום מזכירים כדאמרינן "יוצר אור
אמר מפני שעשרת הדברות דברים ח'(ו) ָאנֹכִׁ י ְי ֹהוָּה
אתיָך מֵ אֶ ֶרץ ִׁמ ְצ ַּריִׁם ִׁמבֵ ית עֲבָּ ִׁדים(:ז) ֹלא
אֱֹלהֶ יָך אֲ ֶשר הוֹצֵ ִׁ
ובורא חשך" אלא מדת יום בלילה היכי משכחת לה
ֲשה לְ ָך פֶ סֶ ל
ֱֹלהים אֲ חֵ ִׁרים עַּ ל פָּ נָּי(:ח) ֹלא תַּ ע ֶ
י ְִׁהיֶה לְ ָך א ִׁ
היכן מזכירים? ועונה אמר אביי " גולל אור מפני
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חשך וחשך מפני אור" בברכה הראשונה של
ָָּארץ(:ט) ֹלא ִׁת ְש ַּת ֲחוֶה לָּהֶ ם וְֹלא תָּ עָּ בְ דֵ ם כִׁ י
בַּ מַּ יִׁם ִׁמ ַּתחַּ ת ל ֶ
תפילת ערבית ושואל ואידך מאי היא ומה הברכה
ָאנֹכִׁ י ְי ֹהוָּה אֱֹלהֶ יָך אֵ ל קַּ נָּא פֹקֵ ד ֲעוֹן ָאבוֹת עַּ ל בָּ נִׁים וְ עַּ ל
השניה בבוקר? ועונה ,אמר רב יהודה אמר שמואל
ִׁשל ִֵׁשים וְ עַּ ל ִׁרבֵ עִׁ ים לְ שנְָאי(:י) וְ ע ֶֹשה חֶ סֶ ד לַּאֲ ל ִָּׁפים
"אהבה רבה" וכן אורי ליה רבי אלעזר לרבי פדת
{מ ְצוֹתָּ י\}(:יא) ֹלא ִׁת ָּשא אֶ ת ֵשם
לְ ֹאהֲבַּ י ּולְ ש ְֹמ ֵרי ִׁמ ְצוֹתָּ ו \ ִׁ
ַּשוְ א כִׁ י ֹלא ְינַּקֶ ה ְי ֹהוָּה אֵ ת אֲ ֶשר י ִָּׁשא אֶ ת
ְי ֹהוָּה אֱֹלהֶ יָך ל ָּ
בריה "אהבה רבה" .תניא נמי הכי אין אומרים
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"אהבת עולם" אלא "אהבה רבה" ,ורבנן אמרי
ְי ֹהוָּה אֱֹלהֶ יָך(:יג) ֵש ֶשת י ִָּׁמים ַּת ֲעבֹד וְ עָּ ִׁשיתָּ כָּל
"אהבת עולם" ,וכן הוא אומר ירמיה לא'(ב) מֵ ָּרחוֹק
ְמלַּאכְ תֶ ָך(:יד) וְיוֹם הַּ ְשבִׁ יעִׁ י ַּשבָּ ת לַּי ֹהוָּה אֱֹלהֶ יָך ֹלא
ְי ֹהוָּה נ ְִׁרָאה לִׁ י וְּ אַ הֲבַ ת עֹולָּם אֲהַ בְּ ִׁתיְך עַל כֵן ְּמשַ כְּ ִׁתיְך
ֲשה כָּ ל ְמלָּאכָּה אַּ תָּ ה ּובִׁ נְָך ּובִׁ תֶ ָך וְ עַּ בְ ְדָך וַּאֲ מָּ תֶ ָך וְשו ְֹרָך
תַּ ע ֶ
חסד :אמר רב יהודה אמר שמואל השכים לפני זמן
ַּו ֲחמ ְֹרָך וְ כָּל בְ הֶ ְמתֶ ָך וְ ג ְֵרָך אֲ ֶשר בִׁ ְשעָּ ֶריָך לְ מַּ עַּ ן יָּנּוחַּ עַּ בְ ְדָך
קריאת שמע ,לשנות ללמוד תורה עד שלא קרא
וַּאֲ מָּ ְתָך כָּ מוָֹך(:טו) וְ זָּכַּ ְרתָּ כִׁ י עֶ בֶ ד הָּ יִׁיתָּ בְ אֶ ֶרץ ִׁמ ְצ ַּריִׁם
ֵן
ַּוי ִֹׁצאֲ ָך ְי ֹהוָּה אֱֹלהֶ יָך ִׁמ ָּשם בְ יָּד ֲחזָּקָּ ה ּובִׁ ְזרֹעַּ נְטּויָּה עַּ ל כ
קריאת שמע ,צריך לברך ,ברוך נותן התורה
ִׁצּוְ ָך ְי ֹהוָּה אֱֹלהֶ יָך ַּלעֲשוֹת אֶ ת יוֹם הַּ ַּשבָּ ת(:טז) כַּ בֵ ד אֶ ת
משקרא קריאת שמע ,אינו צריך לברך ,שכבר

אֲשר ִׁצּוְ ָך ְי ֹהוָּה אֱֹלהֶ יָך לְ מַּ עַּ ן יַּאֲ ִׁריכֻן
ָאבִׁ יָך וְאֶ ת ִׁאמֶ ָך כַּ ֶ
יָּמֶ יָך ּולְ מַּ עַּ ן יִׁיטַּ ב לְָּך עַּ ל הָּ אֲ דָּ מָּ ה אֲ ֶשר ְי ֹהוָּה אֱֹלהֶ יָך נֹתֵ ן
לְָּך(:יז) ֹלא ִׁת ְרצַּ ח וְֹלא ִׁתנְָאף וְ ֹלא ִׁתגְ נֹב וְֹלא תַּ ֲענֶה בְ ֵרעֲָך
עֵ ד ָּשוְ א(:יח) וְֹלא תַּ ְחמֹד אֵ ֶשת ֵרעֶ ָך וְֹלא ִׁת ְתאַּ ּוֶה בֵ ית ֵרעֶ ָך
ָּשדֵ הּו וְ עַּ בְ ד ֹו וַּאֲ מָּ ת ֹו שוֹר ֹו ַּו ֲחמֹר ֹו וְ כֹל אֲ ֶשר לְ ֵרעֶ ָך :כלולין
בהן ,ומסביר" .,אנכי ה' אלהיך" מרמז שמע ישראל ה'
אלהינו" .לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" מרמז ה'
אחד" .לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא" מרמז ואהבת
את ה' אלהיך .ומרחיב מאן דרחים מלכא האוהב ,לא
משתבע בשמיה ומשקר לא ישבע בשם המלך לשקר,
"זכור את יום השבת לקדשו" מרמז בפרשת ציצית
במדבר טו' (מ) לְּ מַ עַן ִׁתזְּכְּ רּו ַּוע ֲִׁשיתֶ ם אֶ ת כָּ ל ִׁמ ְצוֹתָּ י
דשים לֵאֹלהֵ יכם .,רבי אומר זו מצות שבת,
וִׁהיִׁיתֶ ם ְק ִׁ
ְ
שהיא שקולה כנגד כל מצותיה של תורה ,דכתיב נחמיה
ּומצְּ וֹות וְּ חֻקִׁ ים
ט' (יד) וְּ אֶ ת שַ בַ ת קָּ ְּד ְּשָך הֹודַ עְּ תָּ לָּהֶ ם ִׁ
תֹורה צִׁ ּוִׁ יתָּ לָּהֶ ם בְ יַּד מ ֶֹשה עַּ בְ דֶ ָך :להודיעך ,שהיא
וְּ ָּ
שקולה כנגד כל מצותיה של תורה" .כבד את אביך ואת
אמך" מרמז למען ירבו ימיכם וימי בניכם" .לא תרצח"
מרמז ואבדתם מהרה ,ומסביר מאן דקטיל מתקטיל
ההורג נהרג" .,לא תנאף" מרמז בפרשת ויאמר "לא
תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" א"ר לוי "ליבא
ועינא תרין סרסורין דחטאה" הלב והעיניים שני סרסורי
החטא ,דכתיב משלי כג' (כו) ְּתנָּה בְּ נִׁי לִׁ בְּ ָך לִׁ י וְּ עֵינֶיָך
{תצֹ ְּרנָּה\}( :כז) כִׁ י שּוחָּ ה עֲמֻ קָּ ה ז ֹונָּה ּובְ אֵ ר
ְּד ָּרכַי ִׁתרֹ צְּ נָּה \ ִׁ
צָּ ָּרה נָּכְ ִׁריָּה :אמר הקב"ה אי יהבת אם נתת ,לי לבך
ועיניך ,אנא ידע דאת לי ,שאתה שלי ,עובד השם" ,לא
תגנוב" מרמז ואספת דגנך  -ולא דגנו של חבירך" .לא
תענה ברעך עד שקר" מרמז אני ה' אלהיכם וכתיב וה'
אלהים אמת מהו אמת אמר רבי אבון שהוא אלהים חיים
ומלך עולם תמיד .אמר רבי לוי :אמר הקב"ה אם העדת
לחבירך עדות שקר ,מעלה אני עליך כאלו העדת עלי,
שלא בראתי שמים וארץ" .לא תחמוד בית רעך" מרמז
"וכתבתם על מזוזות ביתך" ביתך ולא בית חבירך :תמן
תנינן למדנו בעבודת בית המקדש בבוקר ",אמר להם
הממונה ברכו ברכה אחת" והן בירכו .ושואל ,מה בירכו?
ועונה רב מתנא אמר בשם שמואל ,זו ברכת תורה  ,ברכת
אשר בחר בנו .,וקראו עשרת הדברים ,שמע ,והיה אם
שמוע ,ויאמר .רבי אמי אמר בשם ר"ל ,זאת אומרת,
שקראו קריאת שמע שאין הברכות מעכבות .ודוחה,
אמר ר' אבא אין מן הדא לית את ש"מ כלום ,מכאן אין
הוכחה ,שעשרת הדברות הן הן גופה של שמע ,ולא ממש
קראו שמע ,דרב מתנא ור' שמואל בר נחמן תרוויהון
אמרי "בדין היה שיהיו קורין עשרת הדברות בכל יום"
ומפני מה אין קורין אותן? מפני טענות המינין ,שלא יהו
אומרים אלו לבדן ניתנו לו למשה בסיני .ר' שמואל בר
נחמן אמר בשם רבי יהודה בר זבודא בדין ראוי היה
שיהיו קורין פרשת בלק ובלעם בכל יום ,ומפני מה אין

נפטר בברכת "באהבה רבה" אמר רב הונא
למקרא ללימוד תנ"ך צריך לברך ,ולמדרש ספרא
וספרי אינו צריך לברך ,ורבי אלעזר אמר ,למקרא
ולמדרש צריך לברך ,למשנה אינו צריך לברך,
ורבי יוחנן אמר אף למשנה נמי צריך לברך [אבל
לתלמוד אינו צריך לברך] ורבא אמר אף לתלמוד
צריך (לחזור ולברך) [לברך] דאמר רב חייא בר
אשי זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דרב לתנויי
פרקין בספרא הרבה פעמים למדנו בהשכמה אצל
רב בספרא ,דבי רב בבית המדרש הוה מקדים וקא
משי ידיה ונטל ידיו ובריך ,ומתני לן פרקין .ושואל
מאי מברך מה נוסח הברכה? ועונה אמר רב יהודה
אמר שמואל "אשר קדשנו במצותיו וצונו לעסוק
בדברי תורה" ורבי יוחנן מסיים בה הכי "הערב נא
ה' אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך
בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך
בית ישראל כולנו יודעי שמך ועוסקי תורתך ברוך
אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל" ורב המנונא
אמר "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את
תורתו ,ברוך אתה ה' נותן התורה" אמר רב המנונא
זו ברכת התורה היא מעולה שבברכות הלכך
לימרינהו לכולהו מן הראוי לומר שלושתם :תנן
התם בעבודת בית המקדש אמר להם הממונה,
ברכו ברכה אחת  -והם ברכו וקראו עשרת
הדברות ,שמע והיה אם שמוע ויאמר ,וברכו את
העם שלש ברכות אמת ויציב עד גאל ישראל
ועבודה רצה וברכת כהנים ,ובשבת מוסיפין ברכה
אחת למשמר היוצא .ושואל מאי ברכה אחת מה
הייתה הברכה הראשונה? כי הא דרבי אבא ורבי
יוסי בר אבא אקלעו לההוא אתרא למקום המבחנים
בעו מנייהו שאלו אותם מאי ברכה אחת איזו
ברכה? לא הוה בידייהו לא ידעו ואתו שיילוהו לרב
מתנה לא הוה בידיה ולא ידע אתו שיילוהו לרב
יהודה אמר להו ,הכי אמר שמואל "אהבה רבה"
ואמר רבי זריקא אמר רבי אמי אמר רבי שמעון בן
לקיש "יוצר אור" כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר:
הא דרבי זריקא לאו בפירוש אתמר אלא מכללא
אתמר לא נאמרו אלא כך הובנו ,דאמר רבי זריקא
אמר רבי אמי אמר רבי שמעון בן לקיש ,זאת
אומרת ברכות אין מעכבות זו את זו ,ומסביר אי
אמרת בשלמא אם תאמר יוצר אור הוו אמרי היינו
דברכות אין מעכבות זו את זו ,דלא קא אמרי
"אהבה רבה" אלא אי אמרת "אהבה רבה" הוו
אמרי מאי מהיכן נלמד ברכות אין מעכבות זו את
זו ,דלמא אולי האי דלא אמרי "יוצר אור" משום
דלא מטא זמן לא היגיע זמן שאפשר לומר יוצר

קורין אותן? שלא להטריח את הצבור .רבי חונה אמר
למה ראוי ,מפני שכתיב בה שכיבה וקימה במדבר כג'(כד)
הֶ ן עָּ ם כְ לָּבִׁ יא ָּיקּום וְ כַּ אֲ ִׁרי י ְִׁתנ ַָּּשא ֹלא י ְִׁשכַּ ב עַּ ד יֹאכַּ ל טֶ ֶרף
וְ ַּדם ֲחלָּלִׁ ים י ְִׁשתֶ ה :ר' יוסי בי רבי בון אמר מפני שכתיב
בהן יציאת מצרים(כב) אֵ ל מו ִֹׁציָאם ִׁמ ִׁמ ְצ ָּריִׁם כְ ת ֹו ֲעפֹת
ְראֵ ם לוֹ :ומלכות (כא) ֹלא ִׁהבִׁ יט ָאוֶן בְ ַּי ֲעקֹב וְ ֹלא ָּרָאה
ּותרּועַּ ת מֶ לְֶך בו :אמר
עָּ מָּ ל בְ י ְִׁש ָּראֵ ל ְי ֹהוָּה אֱֹלהָּ יו עִׁ מ ֹו ְ
ר"א סיבה אחרת ,מפני שכתובה בתורה פרשת בלק,
ובנביאים מיכה ו' (ה) עַּ ִׁמי ְזכָּר נָּא מַּ ה יָּעַּ ץ בָּ לָּק מֶ לְֶך
מוָֹאב ּומֶ ה עָּ נָּה אֹת ֹו בִׁ לְ עָּ ם בֶ ן בְ עוֹר ִׁמן הַּ ִׁש ִׁטים עַּ ד הַּ גִׁ לְ גָּל
לְ מַּ עַּ ן ַּדעַּ ת ִׁצ ְדקוֹת ְי ֹהוָּה ובכתובים :נחמיה יג'(ב) כִׁ י ֹלא
ִׁק ְדמּו אֶ ת בְ נֵי י ְִׁש ָּראֵ ל בַּ ֶלחֶ ם ּובַּ מָּ יִׁם ַּוי ְִׁשכֹר עָּ לָּיו אֶ ת בִׁ לְ עָּ ם
לְ קַּ לְ ל ֹו ַּו ַּי ֲהפְֹך אֱֹלהֵ ינּו הַּ ְק ָּללָּה לִׁ בְ ָּרכָּ ה :חוזר ומסביר את
עבודת המקדש" ,אמר להם הממונה ברכו ברכה אחת והן
בירכו" .ושואל מה בירכו? ועונה אמר רב מתנה בשם
שמואל זו ברכת התורה .ושואל ,והלא ולמה ,לא בירכו
ברכת יוצר המאורות ועונה רבי שמואל אחוי דרבי ברכיה
אמר כי בשעה זו עדיין לא יצאו המאורות ותימר ואתה
תאמר ,יוצר המאורות? ובשבת הכהנים מוסיפין ברכה
אחת למשמר היוצא ,ושואל מהו ברכה? ועונה אמר ר'
חלבו זו היא "השוכן בבית הזה יטע ישריש ,ביניכם אחוה
ואהבה ושלום וריעות :שמואל אמר :השכים לשנות ,אדם
המקדים בבוקר ללמוד קודם ק"ש ,צריך לברך ברכת
התורה ,אבל ,לאחר ק"ש א"צ לברך כי ברכת "אהבה
רבה" כוללת ברכת תורה ,א"ר אבא והוא ששנה על אתר
מיד ללא הפסק ,ר' חונה אמר נראים הדברים ללימוד
מדרש צריך לברך ,לפסיקת הלכות א"צ לברך .רבי
סימון בשם רבי יהושע בן לוי אומר בין מדרש בין
הלכות צריך לברך .א"ר חייא בר אשי נהגין הוינן יתבין
קומי רב המנהג בישיבת רב ,ובין מדרש בין הלכות
זקיקינן למיברכה אם השכימו ,מברכים ,תני ,הקורא עם
"אנשי מעמד" דוד המלך תיקן שיהיו עובדים בבית
המקרש כ"ד משמרות של בתי אב מכהונה ,ובמקביל,
תיקנו גם "מעמדות" של ישראליים מכל עיר שיעמדו על
קרבנות הצבור .אנשי המעמד האלה לא השכימו
ככהנים ,ולכן כשקרא שמע באיחור לא יצא  ,כי מאחרים
היו .רבי זעירא מספר בשם רבי אמי ,ביומי דרבי יוחנן
הוינן נפקין לתעניתא הכריז תענית וקרוי שמע בתר
לאחר תלת שעין ,משום שימי תענית שלוש השעות
הראשונות של הבוקר היו מוקדשות לצרכי צבור,
מתקנים את הדרכים פותחים את תעלות המים וכד' ,
ולא הוה ממחי בידן ולא מחה ר' יוחנן על האיחור ,רבי
יוסי ורבי אחא נפקין לתעניתא ,הכריזו צום ,אתו ציבורא
ומקרי שמע בתר תלת שעין .וכאן בעא רב אחא מחויי
בידן .א"ל ר' יוסי ,אל דאגה ,והלא כבר קראו אותה
בעונתה מוקדם בבוקר בביתם ,כלום ולמה קורין אותה,
אלא כדי לעמוד בתפילה העמידה מתוך דברי תורה

אור וכי מטא זמן יוצר אור הוו אמרי? ושואל ואי
מכללא מאי מה מפריע לך ללמוד מכללא ,ועונה
דאי מכללא יש תשובה לעולם הברכה הראשונה
אהבה רבה הוו אמרי ,וכי מטא זמן יוצר אור הוו
אמרי ליה ומאי ברכות אין מעכבות זו את זו ,תלמד
סדר ברכות אינן מעכבות "וקורין עשרת הדברות
שמע והיה אם שמוע ויאמר אמת ויציב ועבודה
וברכת כהנים" אמר רב יהודה אמר שמואל אף
בגבולין מחוץ לירושלים בקשו לקרות כן את
עשרת הדברות אלא שכבר בטלום מפני תרעומת
עלילת המינין שרק זו נאמרה מן השמים  .תניא
נמי הכי רבי נתן אומר ,בגבולין בקשו לקרות כן,
אלא שכבר בטלום מפני תרעומת המינין .רבה בר
בר חנה סבר למקבעינהו להנהיג בסורא אמר ליה
רב חסדא ,כבר בטלום מפני תרעומת המינין.
אמימר סבר למקבעינהו בנהרדעא ,אמר ליה רב
אשי כבר בטלום מפני תרעומת המינין :במקדש,
ובשבת מוסיפין ברכה אחת למשמר היוצא ,ושואל
מאי ברכה אחת? ועונה אמר רבי חלבו ,משמר
היוצא אומר למשמר הנכנס ",מי ששיכן את שמו
בבית הזה הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה ושלום
וריעות" במשנה ,מקום שאמרו להאריך :פשיטא
ברור לגמרי היכא דקא נקיט כסא דחמרא מחזיק
כוס יין בידיה וקסבר דשכרא הוא וחשב שזה בירה
ופתח ומברך אדעתא דשכרא רצה לברך שהכול
וסיים בדחמרא וראה שזה יין וברך הגפן יצא .דאי
נמי שאם אמר שהכל נהיה בדברו גם יצא דהא תנן
"על כולם אם אמר שהכל נהיה בדברו יצא" אלא
הבעיה היכא דקא נקיט כסא דשכרא בידיה וקסבר
דחמרא מחזיק כוס שכר וסובר שזה יין הוא פתח
ובריך אדעתא דחמרא התחיל לברך הגפן וסיים
בדשכרא "שהכל" מאי איך הדין? בתר עיקר
ברכה אזלינן הולכים אחרי עיקר הברכה או בתר
חתימה אזלינן? ועונה תא שמע שחרית ,פתח
"ביוצר אור" וסיים "במעריב ערבים" לא יצא,
בבוקר פתח במעריב ערבים ,וסיים ביוצר אור,
יצא .ערבית פתח "במעריב ערבים" וסיים "ביוצר
אור" לא יצא ,פתח "ביוצר אור" וסיים "במעריב
ערבים" יצא ,כללו של דבר הכל הולך אחר
החתום .ודוחה שאני התם דקאמר ברוך יוצר
המאורות וזה מתאים גם לבוקר וגם לערב .ושואל
הניחא לרב דאמר כל ברכה שאין בה הזכרת השם
אינה ברכה שפיר טוב ויפה אלא לרבי יוחנן דאמר
כל ברכה שאין בה מלכות "מלך העולם" אינה
ברכה מאי איכא למימר מה נאמר? הלא בסוף
הברכות לא אומרים "מלך העולם" ועונה אלא כיון

(קראת שמע) .א"ל ואני מוחה אפילו כן מפני ההדיוטות
שלא יהו אומרים שלא יחשבו שעדיין בעונתה הן קורין
אותה .ואומר בתפילת העמידה אלו ברכות שמאריכין
ניתן להוסיף בקשות בהן ,ברכות ראש השנה ויום
הכיפורים וברכות תענית ציבור ,אבל מברכותיו של אדם
ניכר אם ת"ח הוא ,אם בור הוא .ומסביר אלו ברכות
שמקצרין בהם ,המברך על המצות מצוות ,ועל הפירות,
וברכת הזימון וברכה אחרונה של ברכת המזון אחר
המזון ,ושואל הא כל שאר ברכות אדם מאריך? ועונה.
אמר חזקיה מן מה דתני המאריך הרי זה מגונה ,והמקצר
הרי זה משובח ,הדא אמרה זאת אומרת שאין זה כלל.
תני צריך להאריך תפילת "עננו ,בגואל ישראל בתענית.
ושואל הא בשש בברכה השישית שהוא מוסיף בתענית
צבור ברכה בפני עצמה אינו מאריך ?.ועונה א"ר יוסה:
שלא תאמר שלא תטעה הואיל והוא מעין י"ח בתוך
תפילת י"ח לא יאריך בה ,לפום כן לכן צריך למימר צריך
להאריך בגואל ישראל בתענית :עוד בענייני תפילת י"ח
(עמידה) אלו ברכות ששוחין משתחווים ,בהן בברכה
בראשונה מגן אברהם  ,תחילה וסוף ,ובמודים תחילה
וסוף .השוחה על כל ברכה וברכה מלמדין אותו שלא
ישחה .רבי יצחק בר נחמן אמר בשם ר' יהושע בן לוי:
כהן גדול שוחה על סוף כל ברכה וברכה ,המלך
משתחווה ראש כל ברכה וברכה ,וסוף כל ברכה וברכה,
שלא יתגאו ,ר' סימון אומר בשם ר' יהושע בן לוי המלך
משהוא כורע אינו נזקף עד שהוא משלים גומר כל
תפילתו .מ"ט ולומד זאת ממלכים א .ח' (נד) וַיְּ הִׁ י כְּ כַלֹות
ְּשֹלמֹ ה לְּ הִׁ ְּת ַפלֵל אֶ ל יְּ הֹ וָּה אֵ ת כָּל הַ ְּתפִׁ לָּה וְּ הַ ְּתחִׁ נָּה הַ ז ֹאת קָּ ם
ִׁמלִׁ פְּ נֵי ִׁמזְּבַ ח יְּ הֹ וָּה ִׁמכְּ רֹ ַע עַל בִׁ ְּרכָּיו וְ כַּ פָּ יו ְפרֻ שוֹת
הַּ ָּשמָּ יִׁם .:אי זו כריעה ואי זו בריכה? .ר' חייא רבא הגדול
הראה בריכה לפני רבי (רבי יהודה הנשיא) ונפסח נעשה
פיסח ,ונתרפא .רבי לוי בר סיסי הראה כריעה לפני רבי
ונפסח ,ולא נתרפא" .וכפיו פרושות השמים" א"ר אייבו
כגון הדין נקדים ציור קיר ללא תזוזה היה עומד .א"ר
אלעזר בר אבינא רמז כהן גדול ככפים הללו פורש כפיו
לשמים להציג ,שלא חטפו נהנו מבנין בהמ"ק כלום .תנא
רבי חלפתא בן שאול "הכל שוחין עם שליח צבור
בהודאה" משתחווים ואומרים מודים דרבנן ,ר' זעירא
אמר ובלבד רק במודים .רבי זעירא סבר לקרובה לומר
פיוט ,כדי לשוח עמו תחלה ,ולהאריך בתפילה עד וסוף:
ר' יסא כד סליק להכא כשעלה לארץ ישראל חמתון גחנין
ומלחשין ראה את הצבור משתחווים ומתפללים .אמר לון
מהו דין לחישה ? ותמה ולא שמיע דאמר רבי חלבו ,ר"ש
בשם ר' יוחנן בשם ר' ירמיה ,רבי חנינא בשם ר' מיישא,
ר' חייא בשם ר' סימאי ,ואית דאמרין ליה חברייא בשם
ר' סימאי" ,מודים אנחנו לך אדון כל הבריות אלוה
התושבחות צור עולמים חי העולם יוצר בראשית מחיה

דאמר רבה בר עולא כדי להזכיר מדת יום בלילה,
ומדת לילה ביום ,כי קאמר ברכה ומלכות מעיקרא
בפתיחת הברכה אתרוייהו קאמר זה חל גם על
סיום הברכה .תא שמע מסיפא" ,כללו של דבר הכל
הולך אחר החתום" כללו של דבר לאתויי מאי מה
בא להוסיף ,לאו תסכים לאתויי לרבות הא דאמרן
שסיום הברכה קובעת את תכנה ולכן אם סיים נכון
יצא ודוחה ,לא את זה בא ללמד אלא לאתויי
מלמד על ברכה על נהמא ותמרי לחם ותמרים
ומברר היכי דמי? אילימא נאמר דאכל נהמא,
וקסבר דתמרי אכל ,ופתח את הברכה אדעתא
דתמרי וסיים בדנהמא היינו בעיין זו הוכחה טובה,
אבל לא צריכא כגון דאכל תמרי ,וקסבר נהמא
אכל ,ופתח בדעה לומר המוציא בדנהמא ,וסיים
בדתמרי פרי העץ [יצא] זו אינה הוכחה דאפילו
סיים בדנהמא ,נמי יצא .מאי טעמא דתמרי נמי מיזן
זייני בבבל תמרים הם מזון בסיסי וארוחה עיקרית
אמר רבה בר חיננא סבא ,משמיה דרב" ,כל שלא
אמר אמת ויציב שחרית ,ואמת ואמונה ערבית ,לא
יצא ידי חובתו" שנאמר תהילים צב'(ג) לְּ הַ גִׁ יד
בַ בֹ קֶ ר חַ ְּסדֶ ָך ֶואֱמּונ ְָּּתָך בַ לֵילֹות :חסדך יציאת
מצרים ,אמונתך לעתיד לבא ,ואמר רבה בר חיננא
[סבא] משמיה דרב ,המתפלל כשהוא כורע ,כורע
בברוך ,וכשהוא זוקף ,זוקף בשם ,אמר שמואל מאי
טעמא דרב? דכתיב "ה' זוקף כפופים" ושואל
יתי הָּ יְתָּ ה ִׁאת ֹו
מיתיבי כתוב מלאכי ב' (ה) בְ ִׁר ִׁ
ּומפְּ נֵי ְּש ִׁמי
ִׁיראֵ נִׁי ִׁ
הַּ חַּ יִׁים וְהַּ ָּשלוֹם וָּאֶ ְתנֵם ל ֹו מו ָֹּרא ַּוי ָּ
נִׁ חַ ת הּוא :ועונה מי כתיב בשמי שמשמעותו בזמן
הזכרת השם מפני שמי כתיב .אמר ליה שמואל
לחייא בר רב בר אוריאן בן לחכמים תא ואימא לך
מלתא מעלייתא דאמר אבוך רב ,הכי אמר אבוך
"כשהוא כורע ,כורע בברוך ,כשהוא זוקף ,זוקף
בהשם .רב ששת כי כרע כרע כחיזרא כענף עץ כי
קא זקיף זקיף כחיויא כנחש :ואמר רבה בר חיננא
סבא ,משמיה דרב "כל השנה כולה ,אדם מתפלל,
האל הקדוש ,מלך אוהב צדקה ומשפט ,חוץ מעשרה
ימים שבין ראש השנה ויום הכפורים ,שמתפלל
"המלך הקדוש" "והמלך המשפט" ורבי אלעזר
אמר אפילו אם אמר בעשרמ ימי תשובה האל
הקדוש יצא ,שנאמר ישעיה ה'(טז) וַיִׁ גְּ בַ ּה יְּ הֹ וָּה
צְּ בָּ אֹות בַ ִׁמ ְּשפָּט וְּ הָּ אֵ ל הַ קָּ דֹוש נִׁ קְּ דָּ ש בִׁ צְּ דָּ קָּ ה :ומסביר
אימתי ויגבה ה' צבאות במשפט ,אלו עשרה ימים
שמראש השנה ועד יום הכפורים ,וקאמר "האל
הקדוש" ושואל מאי הוה עלה איך צריך להגיד?
ועונה ,אמר רב יוסף האל הקדוש ומלך אוהב צדקה
ומשפט .רבה אמר ,המלך הקדוש והמלך המשפט,

מתים ,שהחייתנו וקיימתנו וזכיתנו וסייעתנו וקרבתנו
להודות לשמך ,ברוך אתה השם אל ההודאות" .רבי אבא
בר זבדא בשם רב אומר נוסח אחר "מודים אנחנו לך
שאנו חייבין להודות לשמך ,תרננה שפתי כי אזמרה לך
ונפשי אשר פדית ,בא"י אל ההודאות" .רבי שמואל בר
מינא אמר בשם רבי אחא נוסח נוסף "הודייה ושבח
לשמך ,לך גדולה לך גבורה לך תפארת יהי רצון מלפניך
ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתסמכנו מנפילתינו ותזקפנו
מכפיפתינו כי אתה סומך נופלים וזוקף כפופים ומלא
רחמים ואין עוד מלבדך ,בא"י אל ההודאות" .בר קפרא
אמר" ,לך כריעה לך כפיפה לך השתחויה לך בריכה ,כי
לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון לך ה' הגדולה והגבורה
והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך ה'
הממלכה והמתנשא לכל לראש והעושר והכבוד מלפניך
ואתה מושל בכל ובידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק
לכל ,ועתה אלהינו מודים אנחנו לך ומהללים לשם
תפארתך בכל לב ובכל נפש ,משתחוים ,כל עצמותי
תאמרנה ה' מי כמוך מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון
מגוזלו בא"י אל ההודאות" .אמר ר' יודן נהגין רבנן אם
יש להם זמן אמרין כולהון אומרים ארבעתם ,ואית
דאמרי ,או הדא או הדא ,או זה או זה .,תני ובלבד שלא
ישוח יותר מדאי .אמר רבי ירמיה ובלחוד במיוחד דלא
יעביד כהדין חרדונא ,כצב זה המכופף וראשו מורם ,
אלא "כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך" מילתא על דברי
דחנן בר אבא פליגא יש חולקים דחנן בר אבא אמר
לחברייא ,נימר לכון מילתא טבא דחמית לרב עביד ,אומר
לכם דבר יפה שראיתי אצל רב ,ואמריתה קמיה דשמואל,
וקם ונשק על פומי פי ,כשאומר ברוך אתה שוחה ,בא
להזכיר את השם זוקף מתישר ,שמואל אמר אנא אמרית
טעמא אני אסביר ,כתוב בתהילים קמו' (ח) ְי ֹהוָּה פֹקֵ חַּ
יקים :אמר רבי אמי
עִׁ וְ ִׁרים יְּ הֹ וָּה זֹ קֵ ף כְּ פּופִׁ ים ְי ֹהוָּה אֹהֵ ב צַּ ִׁד ִׁ
יתי
לא מסתברא אלא כי כתוב אחרת מלאכי ב'(ה) בְ ִׁר ִׁ
ּומפְּ נֵי
ִׁיראֵ נִׁי ִׁ
הָּ יְתָּ ה ִׁאת ֹו הַּ חַּ יִׁים וְהַּ ָּשלוֹם וָּאֶ ְתנֵם ל ֹו מו ָֹּרא ַּוי ָּ
ְּש ִׁמי נִׁ חַ ת הּוא :א"ר אבין אלו הוה כתיב "בשמי ניחת
הוא" יאות הייתה צודק ,אבל לית כתיב אלא מפני שמי
ניחת הוא קודם וזה נשמע לפני ,עד שלא הזכיר את
השם ,כבר ניחת הוא .רבי שמואל בר נתן אמר בשם ר'
חמא בר חנינא ,מעשה באחד ששחה יותר מדאי ,והעבירו
רבי מן העמוד ,שלא להיות שלית ציבור ר' אמי אמר ,ר'
יוחנן הוה מעביר מלהיות שליח צבור ,א"ל ר' חייא בר
אבא לא היה מעבירו ,אלא גער [ביה] ,במשנה :אלו
ברכות שפותחין בהן בברוך" ושואל כל הברכות פותחין
בהן בברוך ,ועונה אלא תוסיף ואם היתה ברכה סמוכה
לחברתה ,כגון ק"ש (ותפילה) אין פותחין בהן בברוך,
ושואל התיב רבי ירמיה הרי גאולה תפילה הנאמרת בליל
הסדר וסמוכה ל"הלל" ובכל זאת מתחילה בברוך? ועונה
שנייא זה שונה היא דאמר רבי יוחנן "הלל אם שמעה

והלכתא כרבה :ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה
דרב "כל שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו ,ואינו
מבקש ,נקרא חוטא" שנאמר שמואל א .יב'(כג) גַם
אָּ נֹ כִׁ י חָּ לִׁ ילָּה לִׁ י מֵ ֲחט ֹא לַיהֹ וָּה מֵ חֲדֹ ל לְּ הִׁ ְּת ַפלֵל בַ ע ְַּדכֶם
יתי אֶ ְתכֶם בְ דֶ ֶרְך הַּ טוֹבָּ ה וְהַּ י ְָּש ָּרה :אמר רבא אם
וְהו ֵֹר ִׁ
תלמיד חכם הוא ,צריך שיחלה עצמו עליו ,מאי
טעמא אילימא אולי משום דכתיב שם כב' (ח) כִׁ י
ְק ַּש ְרתֶ ם כֻלְ כֶם עָּ לַּי וְ אֵ ין גֹ לֶה אֶ ת ָא ְזנִׁי בִׁ כְ ָּרת בְ נִׁי עִׁ ם
בֶ ן י ִַּׁשי וְּ אֵ ין חֹ לֶה ִׁמכֶם ָּעלַי (ואין) וְּ גֹ לֶה אֶ ת אָּ זְּנִׁ י כִׁ י
הֵ ִׁקים בְ נִׁי אֶ ת עַּ בְ ִׁדי עָּ לַּי לְ א ֵֹרב כַּ יוֹם הַּ זֶה :ודוחה,
אין מכאן ראייה דילמא יכול להיות מלך שאני
עבור מלך צריך להתפלל .ועונה אלא מהכא תהילים
ֵיתי בַּ צוֹם נ ְַּפ ִׁשי
בּושי ָּשק עִׁ נ ִׁ
לה'(יג) ַואֲנִׁ י בַ חֲלֹותָּ ם לְּ ִׁ
יקי תָּ שּוב :ואמר רבה בר חיננא סבא
ּות ִׁפל ִָּׁתי עַּ ל חֵ ִׁ
ְ
משמיה דרב" ,כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו,
מוחלין לו על כל עונותיו" שנאמר יחזקאל טז' (סג)
לְּ מַ עַן ִׁתזְּכְּ ִׁרי וָּבֹ ְּש ְּת וְּ ל ֹא יִׁ הְּ יֶה לְָּך עֹוד פִׁ ְּתחֹון פֶה ִׁמפְּ נֵי
כְּ לִׁ מָּ תֵ ְך בְּ כַפְּ ִׁרי לְָּך לְּ כָּל אֲשֶ ר ע ִָּׁשית נְּ אֻם אֲדֹ נָּי יֱהֹ וִׁ ה:
ודוחה דילמא צבור שאני כאן מדובר בכלל ישראל
ואולי זה שונה ואין ללמוד מכאן ,ועונה אלא מהכא
שמואל א .כח' (טו) ַוי ֹאמֶ ר ְּשמּואֵ ל אֶ ל שָּ אּול לָּמָּ ה
הִׁ ְּר ַגזְּתַ נִׁ י לְּ הַ עֲלֹות אֹ ִׁתי וַי ֹאמֶ ר שָּ אּול צַ ר לִׁ י ְּמאֹ ד
ּופְּ לִׁ ְּש ִׁתים נִׁ לְּ חָּ ִׁמים בִׁ י וֵאֹלהִׁ ים סָּ ר מֵ ָּעלַי וְּ ל ֹא ָּענָּנִׁי
יאם גַם בַ חֲֹלמֹות וָּאֶ קְּ ָּראֶ ה לְּ ָך
עֹוד גַם בְּ יַד הַ נבִׁ ִׁ
הֹודיעֵנִׁ י מָּ ה אֶ עֱשֶ ה :ואילו אורים ותמים שאול
לְּ ִׁ
המלך ,לא מזכיר ששאל בהם לא קאמר וזאת
משום דקטליה צווה להרוג אנשי לנוב עיר הכהנים.
ושואל ומנין דאחילו ליה נמחל לו מן שמיא? ועונה
שנאמר שם (יט) וְ יִׁתֵ ן ְי ֹהוָּה גַּ ם אֶ ת י ְִׁש ָּראֵ ל עִׁ ְמָך בְ יַּד
ְפלִׁ ְש ִׁתים ּומָּ חָּ ר אַ תָּ ה ּובָּ נֶיָך עִׁ ִׁמי גַּ ם אֶ ת מַּ ֲחנֵה
י ְִׁש ָּראֵ ל יִׁתֵ ן ְי ֹהוָּה בְ יַּד ְפלִׁ ְש ִׁתים"( :ויאמר שמואל אל
שאול") ואמר רבי יוחנן שמואל הנביא אמר עמי,
במחיצתי ,בדרגתי הרוחנית .ורבנן אמרי מהכא
לומדים שמחלו לו לשאול מפסוק אחר שמואל ב.
ֻנתן \{י ַֻּתן\} לָּנּו ִׁשבְ עָּ ה אֲ נ ִָּׁשים ִׁמבָּ נָּיו
כא' (ו) י ַּ
וְּ הֹוקַ עֲנּום לַיהֹ וָּה בְּ גִׁ בְּ עַת שָּ אּול בְּ חִׁ יר יְּ הֹ וָּה ַּויֹאמֶ ר
הַּ מֶ לְֶך אֲ נִׁי אֶ תֵ ן :יצתה בת קול ואמרה שאול "בחיר
ה" ,אמר רבי אבהו בן זוטרתי אמר רבי יהודה בר
זבידא בקשו לקבוע לכלול פרשת בלק בקריאת
שמע ,ומפני מה לא קבעוה ,משום טורח צבור,
ושואל מאי טעמא ולמה רצו לכוללה בקריאת שמע
אילימא תאמר משום דכתיב בה "אל מוציאם
ממצרים" לימא יכול להגיד פרשת רבית ויקרא כה'
(לו) ַאל ִׁתקַּ ח מֵ ִׁאת ֹו נ ֶֶשְך וְ תַּ ְרבִׁ ית וְ י ֵָּראתָּ מֵ אֱֹלהֶ יָך
ָאחיָך עִׁ מָּ ְך( :לז) אֶ ת כַּ ְס ְפָך ֹלא ִׁתתֵ ן ל ֹו בְ נ ֶֶשְך
וְחֵ י ִׁ
ּובְ מַּ ְרבִׁ ית ֹלא ִׁתתֵ ן ָאכְ לֶָך( :לח) אֲ נִׁי ְי ֹהוָּה אֱֹלהֵ יכֶם
אתי אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִׁמ ְצ ָּריִׁם לָּתֵ ת לָּכֶם אֶ ת
אֲ ֶשר הוֹצֵ ִׁ

ֵאֹלהים :ופרשת משקלות
אֶ ֶרץ כְ נַּעַּ ן לִׁ ְהיוֹת לָּכֶם ל ִׁ
ויקרא יט'(לו) מֹא ְזנֵי צֶ דֶ ק ַאבְ נֵי צֶ דֶ ק אֵ יפַּ ת צֶ דֶ ק
אֲשר
ֶ
וְהין צֶ דֶ ק י ְִׁהיֶה לָּכֶם אֲ נִׁי ְי ֹהוָּה אֱֹלהֵ יכֶם
ִׁ
אתי אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ מצרים :דכתיב בהן "יציאת
הוֹצֵ ִׁ
מצרים"? ועונה אלא אמר רבי יוסי בר אבין לא
בגלל יציאת מצרים ראוי היה לאמר את הפרשה
אלא משום דכתיב בה האי קרא במדבר כד' (ט)
כ ַָּרע שָּ כַב ַכא ֲִׁרי ּוכְּ לָּבִׁ יא ִׁמי יְּ קִׁ ימֶ נּו ְמבָּ רֲ כֶיָך בָּ רּוְך
וְ אֹרֲ ֶריָך ָארּור :ושואל ולימא האי פסוקא ותו לא
ויגיד פסוק זה בלבד? ועונה גמירי מקובל כל
פרשה דפסקה משה רבינו סתומה או פתוחה,
פסקינן ,דלא פסקה משה רבינו לא פסקינן .ושואל
משה
פרשת ציצית במדבר טו' (לז) ַּויֹאמֶ ר ְי ֹהוָּה אֶ ל ֶ
לֵאמֹר( :לח) ַּדבֵ ר אֶ ל בְ נֵי י ְִׁש ָּראֵ ל וְ ָאמַּ ְרתָּ אֲ לֵהֶ ם
יצת עַּ ל כַּ נְפֵ י בִׁ גְ דֵ יהֶ ם לְ ֹדרֹתָּ ם וְ נ ְָּתנּו עַּ ל
וְ עָּ שּו לָּהֶ ם ִׁצ ִׁ
יצת הַּ כָּ נָּף ְפ ִׁתיל ְת ֵכלֶת( :לט) וְהָּ יָּה לָּכֶם לְ ִׁציצִׁ ת
ִׁצ ִׁ
ְּור ִׁאיתֶ ם אֹת ֹו ּוזְכַּ ְרתֶ ם אֶ ת כָּ ל ִׁמ ְצוֹת ְי ֹהוָּה ַּוע ֲִׁשיתֶ ם
אֲשר
אֹתָּ ם וְֹלא תָּ תּורּו ַאח ֲֵרי לְ בַּ בְ כֶם וְ ַאח ֲֵרי עֵ ינֵיכֶם ֶ
אַּ תֶ ם ֹזנִׁים ַאח ֲֵריהֶ ם( :מ) לְ מַּ עַּ ן ִׁתזְכְ רּו ַּוע ֲִׁשיתֶ ם אֶ ת
דשים לֵאֹלהֵ יכֶם( :מא) אֲ נִׁי
וִׁהיִׁיתֶ ם ְק ִׁ
כָּ ל ִׁמ ְצוֹתָּ י ְ
אתי אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִׁמ ְצ ַּריִׁם
ְי ֹהוָּה אֱֹלהֵ יכֶם אֲ ֶשר הוֹצֵ ִׁ
ֵאֹלהים אֲ נִׁי ְי ֹהוָּה אֱֹלהֵ יכֶם :מפני מה
לִׁ ְהיוֹת לָּכֶם ל ִׁ
קבעוה לאומרה בקריאת שמע? ועונה אמר רבי
יהודה בר חביבא פרשה זו מפני שיש בה חמשה
דברים  )1מצות ציצית )2יציאת מצרים  )3עול
מצות  )4ודעת מינים  )5הרהור עבירה והרהור
עבודה זרה .ושואל בשלמא יפה הני תלת מפרשן
מפורשים עול מצות "דכתיב וראיתם אתו וזכרתם
את כל מצות ה'" ציצית דכתיב "ועשו להם ציצית
וגו"' יציאת מצרים דכתיב "אשר הוצאתי וגו'" אלא
דעת מינים ,הרהור עבירה והרהור עבודה זרה,
מנלן ועונה דתניא" ,אחרי לבבכם" זו מינות וכן
הוא אומר תהילים יד'(א) ל ְַּמנַּצֵ חַּ לְ דָּ וִׁד אָּ מַ ר נָּבָּ ל
בְּ לִׁ בֹו אֵ ין אֱֹלהִׁ ים ִׁה ְש ִׁחיתּו ִׁה ְתעִׁ יבּו עֲלִׁ ילָּה אֵ ין ע ֵֹשה
טוֹב :אחרי עיניכם זה הרהור עבירה שנאמר
וְאמ ֹו הַּ אֵ ין בִׁ בְ נוֹת
שופטים יד'(ג) ַּויֹאמֶ ר ל ֹו ָאבִׁ יו ִׁ
ַאחֶ יָך ּובְ כָּל עַּ ִׁמי ִׁא ָּשה כִׁ י אַּ תָּ ה ה ֹולְֵך לָּקַּ חַּ ת ִׁא ָּשה
ִׁמ ְפלִׁ ְש ִׁתים הָּ ע ֲֵרלִׁ ים ַוי ֹאמֶ ר ִׁש ְּמשֹון אֶ ל אָּ בִׁ יו אֹותָּ ּה
קַ ח לִׁ י כִׁ י הִׁ יא י ְָּּש ָּרה בְּ עֵינָּי" :אתם זונים" זה הרהור
אֲשר
עבודה זרה וכן הוא אומר שם ח'(לג) ַּוי ְִׁהי כַּ ֶ
מֵ ת גִׁ ְדעוֹן ַּויָּשּובּו בְ נֵי י ְִׁש ָּראֵ ל וַיִׁ זְּנּו אַ ח ֲֵרי הַ בְּ עָּלִׁ ים
ַּוי ִָּׁשימּו לָּהֶ ם בַּ עַּ ל בְ ִׁרית לֵאלוהים:

בבית הכנסת יצא" ,ואין עוד לברך על הלל זה בבית,
ושואל התיב רבי אליעזר בי רבי יוסה קומי ר' יוסה והא
סופה למה בסופה של תפילת הגאולה יש ברוך ,א"ל
שתים הנה אלו שתי ברכות אחת לבא בקשה לעתיד
ואחת לשעבר והודיה על עבר .ושואל התיבון הרי הבדלה
סמוכה ליין ופותחת בברוך? .ועונה שנייא לא בכלל
האמור היא ,דאמר רבי אבא בר זבדא רבי היה מפזרן
ואין להם סדר קבוע וחוזר וכוללן על הכוס .רבי חייא
רבה היה מכנסן כל הברכות ביחד .ושואל התיבון הרי
אומרים נברך ובכל זאת פותחים ברכת המזון בברוך
למרות שהיא סמוכה לחברתה? .ועונה ,שנייא היא שוב
זה שונה כי שאם היו שנים יושבים ואוכלים שאינן
אומרים נברך לא מזמנים ,ואז זו ברכה ראשונה ,ושואל,
הרי הזן את הכל למה מסיימים בברוך? ועונה קשיא אין
תשובה ושואל .הרי הטוב והמטיב למה פותחת בברוך?
ועונה שנייא היא דאמר רב הונא משניתנו הרוגי ביתר
לקבורה אחרי מרד בר כוכבא נקבעה הטוב והמטיב
ומסביר .הטוב שלא הסריחו הגופות שלא ניתנו לקבורה
 ,והמטיב עכשיו שניתנו לקבורה .ושואל הא קדושה
קידוש בסעודה בלילי שבת וחגים פותחת ברוך לאחר
ברכת היין? ועונה שנייא היא ,שאם היה יושב ושותה
מבעוד יום וקדש עליו היום מקדש שאינו אומר בורא פרי
הגפן .ושאלה אחרונה והא סופה בסוף הקידוש מסיים
בברוך וזו נחשבת לברכה קצרה .א"ר מנא טופס ברכות
כך הוא כך נוסח הברכה "מטבע" שתיקנו חכמים ,ואין
מקום לכל השאלות .א"ר יודן מטבע קצר פותח בהן
בברוך ,ואינו חותם בהן בברוך ,מטבע ארוך ,פותח בהן
בברוך ,וחותם בברוך .כל הברכות אחר חיתומיהן ועוד
דבר אין אומרים ברכה פסוק .כסיום לברכה בפסוק מן
התורה ,אלא תפילה התיב ר' יצחק בר' אלעזר קומוי ר'
יוסה מכיון דתימר שאמרת אחר חיתומיהן ,מובן מאיליו
שאין אומרין ברכה פסוק .אמרין אמרו בישיבה חכימי
הדין טלייא החכם הוא "צעיר הצאן" ,ומסבירים דהוא
הבחור סבר מהו אחר חיתומיהן ,שאם היה עומד בשחרית
ושכח והתחיל של ערבית והזכיר את של ערבית ,וחזר
וחתם בשל שחרית יצא .ועוד א"ר אחא כל הברכות כעין
חותמותיהן יש לסיים בדברים ,שבהם מסתיימת הברכה .
ואילין דאמרין ואלה האומרים בסיום ברכת ההפטרה
ישעיה יב'(ו) צַ הֲלִׁ י וָּרֹ נִׁי יֹושֶ בֶ ת צִׁ יֹון כִׁ י גָּדֹול בְּ קִׁ ְּרבֵ ְך
קְּ דֹוש יִׁ ְּש ָּראֵ ל :אין בו לא נחשב להם משום ברכה
הפסוק הזה :
משנה ה' הלכה ה'
ה) מַ זְּכִׁ ִׁירין יְּ צִׁ יאַ ת ִׁמצְּ ַריִׁ ם פרשת ציצית בַ לֵילֹות בקריאת שמע של ערבית .אָּ מַ ר {להן} ַרבִׁ י אֶ לְּ ָּעזָּר בֶ ן ֲעז ְַּריָּה ,ה ֲֵרי
יתי לשכנע שֶ תֵ אָּ מֵ ר יְּ צִׁ יאַ ת ִׁמצְּ ַריִׁ ם בַ לֵילֹות ,עד שנתמניתי לנשיא הסנהדרין במקומו
אֲנִׁ י כְּ בֶ ן ִׁשבְּ עִׁ ים שָּ נָּה ,וְּ ל ֹא זָּכִׁ ִׁ
אתָך מֵ אֶ ֶרץ ִׁמצְּ ַריִׁ ם
של רבן גמליאל ,עַד ששמעתי שֶ ְּד ָּרשָּ ּה בֶ ן זֹומָּ א ,שֶ ֶנאֱמַ ר (דברים טז) ג) לְּ מַ עַן ִׁתזְּכֹ ר אֶ ת יֹום צֵ ְּ
אֹומ ִׁרים ,יְּ מֵ י חַ יֶיָך,
כֹ ל יְּ מֵ י חַ יֶיָך ודורש .יְּ מֵ י חַ יֶיָך ,הַ י ִָּׁמים .כֹ ל יְּ מֵ י חַ יֶיָך ,ה"כל" הנוסף מרבה הַ לֵילֹותַ .ו ֲחכ ִָּׁמים ְּ

"הָּ עֹולָּם הַ זֶה" .כֹ ל (יְּ מֵ י חַ יֶיָך) מרבה את{ ,העולם הבא} לְּ הָּ בִׁ יא {את} (לִׁ )ימֹות הַ מָּ ִׁשיחַ ולעתיד לבא שגם אז נזכיר
את יציאת מצריים :
בבלי ברכות יב:
ירושלמי ברכות יא.
גמרא ,תניא אמר להם בן זומא
גמ' רבי אלעזר בן עזריה אע"פ שנכנס לגדולה ,נתמנה לנשיא ,האריך
לחכמים ,וכי מזכירין יציאת מצרים
ימים הדא אמרה וזה שמודגש שבדרך כלל שהגדולה מקצרת ימים,
לימות המשיח? והלא כבר נאמר
תמן בבל אמרין ,לא יתחיל "ויאמר" ,פרשת ציצית ,ואם התחיל גומר.
ירמיה כג' (יד) ָּלכֵן הִׁ נֵה י ִָּׁמים בָּ ִׁאים
ורבנן דהתם (דהכא) חכמי ארץ ישראל אמרין מתחיל ,ואינו גומר
נְּ אֻם יְּ הֹ וָּה וְּ ל ֹא יֵאָּ מֵ ר עֹוד חַ י יְּ הֹ וָּה
מדלג עד הפסוק האחרון ומסיים בו ב"אמת" .ושואל מתניתין פליגא
אֲשֶ ר הֶ ֱעלָּה אֶ ת בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ
על רבנן דתמן שהמשנה אומרת ":מזכירין יציאת מצרים בלילות"
ִׁמצְּ ָּריִׁ ם(:טו) כִׁ י ִׁאם חַ י יְּ הֹ וָּה אֲשֶ ר
ועונה ר' אבא ורב יהודה אמרו בשם רב ,מזכירים ע"י תפילה "מודים
הֶ ֱעלָּה אֶ ת בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ צָּ פֹון
אנחנו לך שהוצאתנו ממצרים ופדיתנו מבית עבדים ,להודות לשמך".
ּומכֹ ל הָּ א ֲָּרצֹות אֲשֶ ר הִׁ ִׁדיחָּ ם שָּ מָּ ה
ִׁ
ושואל מתניתא פליגא על רבנן דהכא ,ועונה מה שכתוב ויאמר אינו
ַאדמָּ תָּ ם אֲ ֶשר נָּתַּ ִׁתי
ַּוה ֲִׁשב ִֹׁתים עַּ ל ְ
נוהג אלא ביום ,הכוונה כל פרשת ויאמר ,אינו נוהג אלא ביום .ומספר,
לַּאֲ בוֹתָּ ם :אמרו לו לא שתעקר
ר' אבא בר אחא נחית לתמן ירד לבבל חמיתון ראה אותם מתחילין
יציאת מצרים ממקומה לגמרי אלא
וגומרין את כל פרשת ציצית ולא שמיע דתמן אמרין לא יתחיל
שתהא שעבוד מלכיות עיקר,
"ויאמר" ,ואם התחיל גומר .והם כנראה התחילו ורבנן דהכא אמרין
ויציאת מצרים טפל לו .כיוצא בו
מתחיל ואינו גומר" .ושואל בעון קומוי ר' אחייא בר' זעירה ,היך הוה
דומה לו ,אתה אומר ,בראשית לב'
אבוך נהוג? עביד כרבנן דהכא ,או כרבנן דהתם ,ועונה ר' חזקיה אמר
(כח) ַּויֹאמֶ ר ל ֹא ַיעֲקֹ ב יֵאָּ מֵ ר עֹוד
כרבנן דהכא ,ר' יוסה אמר כרבנן דהתם .א"ר חנינא מסתברא שנהג דר'
ִׁש ְּמָך כִׁ י ִׁאם יִׁ ְּש ָּראֵ ל כִׁ י ָּש ִׁריתָּ עִׁ ם
יוסה ,שידוע לנו דר' זעירא מחמיר ,ואינון והם בבבל מחמרין ,והוא
ֱֹלהים וְ עִׁ ם אֲ נ ִָּׁשים וַּתּוכָּ ל :לא
א ִׁ
עבד נהיג דכוותהון ,תני הקורא את שמע בבוקר ,צריך להזכיר יציאת
שיעקר השם יעקב לגמרי ממקומו,
מצרים באמת ויציב .רבי' אומר צריך להזכיר בה מלכותו ואמונתו.
אלא ישראל עיקר ,ויעקב טפל לו.
אחרים אומרים ,צריך להזכיר בה קריעת ים סוף ,ומכת בכורים .ר'
וכן הוא אומר ירמיה כג' "אל תזכרו
יהושע בן לוי אומר צריך להזכיר את כולן ,וצריך לומר צור ישראל
ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו"
וגואלו .ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי אמר לא הזכיר תורה ( -ועל
ומפרש אל תזכרו ראשונות זה
תורתך שלימדתנו) בברכת המזון בברכה השנייה בארץ והמזון ,מחזירין
שעבוד מלכיות" ,וקדמוניות אל
אותו ,מה טעם ונלמד מתהילים קה' (מד) וַיִׁ תֵ ן לָּהֶ ם אַ ְּרצֹות גֹויִׁ ם ַּועֲמַּ ל
תתבוננו" זו יציאת מצרים" ,הנני
ִׁירשּו :מפני מה? (מה) בַ עֲבּור יִׁ ְּש ְּמרּו חֻקָּ יו וְּ תֹורֹ תָּ יו יִׁ נְּ צֹ רּו הַּ לְ לּו
לְ אֻ ִׁמים י ָּ
עושה חדשה עתה תצמח" ,תני רב
יָּּה :ר' אבא בר' אחא אמר בשם רבי ,אם לא הזכיר ברית (ועל בריתך
יוסף ,זו מלחמת גוג ומגוג ,ראה
שחתמת בבשרינו ) בברכת בארץ ,או שלא הזכיר בברכת בבונה
נביא יחזקאל פרק לח' לט' .משל
ירושלים (ועל) מלכות בית דוד (משיחך) מחזירין אותו .א"ר אילא אם
למה הדבר דומה ,לאדם שהיה
אמר מנחם ירושלם יצא .עניין אחר ,בהקפדה על מילים בר קפרא אמר
מהלך בדרך ופגע בו זאב ,וניצל
הקורא לאברהם ,אברם ללא הא עובר בעשה צווי מן התורה .רבי לוי
ממנו ,והיה מספר והולך מעשה
אמר "בעשה" וגם ולא תעשה .כתוב בראשית יז (ה) וְּ ל ֹא יִׁ קָּ ֵרא עֹוד אֶ ת
זאב ,פגע בו ארי וניצל ממנו ,והיה
ִׁש ְּמָך אַ בְּ ָּרם (הרי בלא תעשה) ,וְּ הָּ יָּה ִׁש ְּמָך אַ בְּ ָּרהָּ ם (הרי בעשה) כִׁ י ַאב
מספר והולך מעשה ארי ,פגע בו
הֲמוֹן ג ֹויִׁם נְתַּ ִׁתיָך :ושואל .התיבון הרי אנשי כנסת הגדולה (נחמיה)
נחש וניצל ממנו ,שכח מעשה
קראו אותו אברם? ככתוב נחמיה ט'( .ז) אַ תָּ ה הּוא יְּ הֹ וָּה הָּ אֱֹלהִׁ ים אֲשֶ ר
שניהם והיה מספר והולך מעשה
בָּ חַ ְּרתָּ בְּ אַ בְּ ָּרם וְהוֹצֵ את ֹו מֵ אּור כַּ ְש ִׁדים וְ ַּש ְמתָּ ְשמ ֹו ַאבְ ָּרהָּ ם :ועונה שנייא
נחש .אף כך ישראל צרות אחרונות
היא שונה הדבר שם ,שאנשי כנסת הגדולה שיבחו שעד שהוא אברם
משכחות את הראשונות :אברם
בחרת בו .ושואל ודכוותה וכך גם הקורא לשרה "שרי" עובר בעשה?
(בלא הא) הוא אברהם (עם הא)
ֱֹלהים
ועונה ,רק הוא אברהם אבינו נצטווה עליה .פרק ח' (טו) ַּויֹאמֶ ר א ִׁ
בתחלה בלי הא נעשה אב לארם
אֶ ל ַאבְ ָּרהָּ ם ָּש ַּרי ִׁא ְש ְתָך ֹלא ִׁת ְק ָּרא אֶ ת ְשמָּ ּה ָּש ָּרי כִׁ י ָּש ָּרה ְשמָּ ּה:
אומה אחת ,מקום הימצאו ,ולבסוף
ושואל ודכוותה גם הקורא לישראל "יעקב" עובר בעשה? ועונה .השם
נעשה אב לכל העולם כולו להמון
שני ישראל ניתוסף לו ,אבל הראשון לא נעקר ממנו .ושואל ולמה
גויים .וכך גם שרי היא שרה,
נשתנה שמו של אברהם ושמו של יעקב ושמו של יצחק לא נשתנה?
בתחלה נעשית שרי לאומתה,
ועונה אילו אבותן אבותיהם קראו אותן בשמן ,אבל יצחק הקב"ה קראו
ולבסוף נעשית שרה לכל העולם

ֱֹלהים אֲ בָּ ל ָּש ָּרה ִׁא ְש ְתָך ֹילֶדֶ ת
יצחק ,שנאמר בראשית יז'(יט) ַּויֹאמֶ ר א ִׁ
יתי ִׁאת ֹו לִׁ בְ ִׁרית ע ֹולָּם לְ ז ְַּרע ֹו
לְ ָך בֵ ן וְּ קָּ ָּראתָּ אֶ ת ְּשמֹו יִׁ צְּ חָּ ק ַּוה ֲִׁקמ ִֹׁתי אֶ ת בְ ִׁר ִׁ
ַאח ֲָּריו :ד' ארבעה נקראו עד שלא נולדו ,ואלו הן .יצחק וישמעאל
יאשיהו ושלמה .יצחק "וקראת את שמו יצחק" .ישמעאל דכתיב שם
טז' (יא) ַּויֹאמֶ ר לָּּה מַּ לְ אַּ ְך ְי ֹהוָּה ִׁהנְָּך הָּ ָּרה וְ ֹיל ְַּד ְת בֵ ן וְּ קָּ ָּראת ְּשמֹו יִׁ ְּשמָּ עֵאל
כִׁ י ָּשמַּ ע ְי ֹהוָּה אֶ ל עָּ ְניְֵך .:יאשיהו מלכים א .יג' (ב) ַּוי ְִׁק ָּרא עַּ ל הַּ ִׁמזְבֵ חַּ
בִׁ ְדבַּ ר ְי ֹהוָּה ַּויֹאמֶ ר ִׁמזְבֵ חַּ ִׁמזְבֵ חַּ כֹה ָאמַּ ר ְי ֹהוָּה ִׁהנֵה בֵ ן נ ֹולָּד לְ בֵ ית דָּ וִׁד
ֹאשיָּהּו ְּשמֹו וְ זָּבַּ ח עָּ לֶיָך אֶ ת ֹכ ֲהנֵי הַּ בָּ מוֹת הַּ מַּ ְקטִׁ ִׁרים עָּ לֶיָך וְ עַּ ְצמוֹת ָאדָּ ם
י ִׁ
י ְִׁש ְרפּו עָּ לֶיָך ::שלמה דברי הימים א.כב' (ט) ִׁהנֵה בֵ ן נ ֹולָּד לְָּך הּוא י ְִׁהיֶה
ִׁאיש ְמנּוחָּ ה ַּו ֲהנִׁחו ִֹׁתי ל ֹו ִׁמכָּ ל א ֹויְבָּ יו ִׁמסָּ בִׁ יב כִׁ י ְּשֹלמֹ ה יִׁ הְּ יֶה ְּשמֹו וְ ָּשלוֹם
ו ֶָּשקֶ ט אֶ תֵ ן עַּ ל י ְִׁש ָּראֵ ל בְ יָּמָּ יו .:עד כדון כל זה אמור בצדיקים ,אבל
ברשעים נאמר תהילים נח'(ד) זֹ רּו ְּרשָּ עִׁ ים מֵ ָּרחֶ ם תָּ עּו ִׁמבֶ טֶ ן דֹבְ ֵרי כָּ זָּב:
זורו -זרים ומרוחקים .חוזרים למשנה בן זומא אומר ,עתידין הן ישראל
שלא להזכיר יציאת מצרים לעתיד לבוא בימות המשיח ,ומה טעם
ֹאמרּו עֹוד חַ י
נאמר ירמיה כג' (ז) ָּלכֵן הִׁ נֵה י ִָּׁמים בָּ ִׁאים נְּ אֻם יְּ הֹ וָּה וְּ ל ֹא י ְּ
יִׁש ָּראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ ִׁמצְּ ָּריִׁ ם(:ח) כִׁ י ִׁאם חַ י יְּ הֹ וָּה אֲשֶ ר
יְּ הֹ וָּה אֲשֶ ר הֶ ֱעלָּה אֶ ת בְּ נֵי ְּ
ּומכֹל הָּ אֲ ָּרצוֹת
הֶ ֱעלָּה ַואֲשֶ ר הֵ בִׁ יא אֶ ת ז ֶַרע בֵ ית יִׁ ְּש ָּראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ צָּ פֹו{ן}נָּה ִׁ
ַאדמָּ תָּ ם :אמרו לו לבן זומא ,לא שיעקר
אֲ ֶשר ִׁה ַּד ְח ִׁתים ָּשם וְ י ְָּשבּו עַּ ל ְ
יציאת מצרים לגמרי אלא מצרים מוסף טפל על המלכיות ,הודאה על
גמר שעבוד מלכיות עיקר ,ומצרים טפילה .וכן הוא אומר דוגמה
ממקום אחר "לא יקרא שמך עוד יעקב ,כי אם ישראל יהי שמך".
אמרו :לא שיעקר שם יעקב ,אלא יעקב מוסף על ישראל .ישראל עיקר
ויעקב טפל .וכן הוא אומר ישעיה מג' (יח) אַ ל ִׁתזְּכְּ רּו ִׁראשֹ נֹות
וְּ קַ ְּדמֹ נִׁיֹות אַ ל ִׁת ְּתבֹ נָּנּו :אל תזכרו ראשונות אילו המצרים וקדמוניות אל
תתבוננו אילו המלכיות (יט) הִׁ נְּ נִׁ י עֹ שֶ ה חֲדָּ שָּ ה עַתָּ ה ִׁתצְּ מָּ ח הֲלוֹא תֵ דָּ עּוהָּ
ישמוֹן נְהָּ רוֹת :זו של גוג .משלו משל למה
ַאף אָּ ִׁשים בַּ ִׁמ ְדבָּ ר דֶ ֶרְך בִׁ ִׁ
הדבר דומה ,לאחד שהיה מהלך בדרך ,ופגע בו זאב וניצל ממנו ,התחיל
מספר מעשה הזאב ,ואח"כ פגע בו הארי וניצל מידו ,שכח מעשה הזאב,
התחיל מספר מעשה הארי ,ואח"כ פגע בו נחש וניצל מידו שכח מעשה
שניהם הזאב והאריה והתחיל לספר מעשה הנחש .כך היו ישראל,
הצרות האחרונות משכחות את הראשונות ,ומודים לקדוש ברוך הוא
ומספרים "בניסים" שניצלנו בהם מן הצרות האחרונות:
הדרן עלך מאימתי:
29869 29615

כולו :תני בר קפרא כל הקורא
לאברהם אבינו אברם עובר בעשה,
שנאמר בראשית יז (ה) וְֹלא ִׁיקָּ ֵרא
עוֹד אֶ ת ִׁש ְמָך ַאבְ ָּרם וְּ הָּ יָּה ִׁש ְּמָך
אַ בְּ ָּרהָּ ם כִׁ י ַאב הֲמוֹן ג ֹויִׁם נְתַּ ִׁתיָך:
רבי אליעזר אומר עובר גם בלאו,
שנאמר "ולא יקרא עוד [את] שמך
אברם" ושואל אלא מעתה הקורא
לשרה שרי הכי נמי עובר בעשה?
ועונה התם קודשא בריך הוא אמר
לאברהם בלבד שרי אשתך לא
תקרא את שמה שרי -כי שרה שמה.
ושואל אלא מעתה הקורא ליעקב
יעקב הכי נמי יעבור בעשה?
שנאמר בראשית לב' (כט) ַּויֹאמֶ ר
ֹלא ַּי ֲעקֹב יֵָאמֵ ר עוֹד ִׁש ְמָך כִׁ י ִׁאם
ֱֹלהים וְ עִׁ ם
י ְִׁש ָּראֵ ל כִׁ י ָּש ִׁריתָּ עִׁ ם א ִׁ
אֲ נ ִָּׁשים וַּתּוכָּל :ועונה שאני התם
דהדר אהדריה בהמשך קרא חזר
בו דכתיב שם מז' (ב) ַוי ֹאמֶ ר אֱֹלהִׁ ים
לְּ יִׁ ְּש ָּראֵ ל בְּ מַ ְּראֹ ת הַ לַיְּ לָּה ַוי ֹאמֶ ר
ַיעֲקֹ ב ַיעֲקֹ ב ַּויֹאמֶ ר ִׁה ֵננִׁי :ושואל
מתיב רבי יוסי בר אבין ואיתימא
רבי יוסי בר זבידא כתוב בנחמיה
"אתה הוא ה' האלהים אשר בחרת
באברם" אמר ליה התם נביא אנשי
כנסת הגדולה הוא דקא מסדר
לשבחיה דרחמנא משבחים את
הקב"ה מאי דהוה מעיקרא על
הראשונות ,שנבחר בעודו אברם:.
הדרן עלך מאימתי:

