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��זזיידף דף   ––  אאיידף דף   תתווככררבבמסכת מסכת     ..בב""התשעהתשע  בבאא  דדככ, , דד""בסבס
� �

��א�"א�עדף�י

�'גמ)�א �ְּבֵביֶתךָ�, ��ְּבִׁשְבְּתָך �ַבֶּדֶרךְ�פרט�לעוסק�במצוה פרט��ּוְבֶלְכְּתָך

�לחתן �התוס. �בדרך"ד�.כה(�סוכהב' �ובלכתך �להיפך�)ה �,גרסו

�ד �ְּבֵביֶתךָ�ופירשו �בשבֶ��ְּבִׁשְבְּתָך �דוקא �בשבֶ�היינו �ולא �דידך ת�ת

��,דמצוה �מצוהשאתה �בבעילת �ומחשב �יושב �ד, ּוְבֶלְכְּתָך�וקרא

משום�הכי�ו,�הליכה�של�מצוהעט�עוסק�במצוה�דהיינו�ממ�ַבֶּדֶרךְ�

�קראי �תרי �שא�אמינא�הוהד�,בעינן �חתן �בנקל�דשאני �יכול ינו

�מלבו �הטירדא �יהושעוב�.להסיר �שתי��,כתב�פני �לקיים דאפשר

�דא�,דלגירסא�שלפנינו�,הגירסאות �הוהיינו ְּבִׁשְבְּתָך�ה�חד�קרא�י

ה�ולא�אחתן�וכמו�היה�מסתבר�טפי�לאוקמי�אעוסק�במצו�,ְּבֵביֶתךָ�

�ובלכתך"ד�בסוגיין�י"רש�פירשש �ה �תרי�, �דאיכא �לאחר אבל

��,קראי �לאוקמי �טפי �ְּבֵביֶתךָ�מסתבר ּוְבֶלְכְּתָך��,אחתן�ְּבִׁשְבְּתָך

��.�בסוכה�שם'�וכמו�שביארו�התוס�,אעוסק�במצוה�ַבֶּדֶרךְ�

�'גמ)�ב �וכו, �מצוה �לדבר �דקאזיל �עסקינן �לא �'ומי .� י�"רשפירש

חתן�שהוא��אפילודקרא�משמע�ש�,דהקושיא�,ה�מי�לא�עסקינן"ד

דקרא��,פירשוא�"והריטב�א"הרשב�חידושיוב�.עוסק�במצוה�חייב

�לחייב ��משמע �מצוה �לדבר �פיהולך �על �ממש��אף �עוסק שאינו

��.�במצוה�ואין�מקור�למעט�חתן

הא�פטור��צריך�עיוןלכאורה�ו�.'טבעה�ספינתו�וכו�אפילו�,'גמ[)�ג

�שבת�מקר ��דידךא�דלכת�או �,לומר�ויש�.יה�היאדדיטרדה�והרי

� �אונס�על�ידידמה�שבא�לו �בעל�כרחו, �הווי �מחמת�אף�ד, שאינו

�ה �צווי �סוף' �מרצונ�סוף �להווי�,ואינו �דלא �בהא �יהדיד�וסגי

��.�]למעט�יהואפשר�ה

�שמאיו�,'גמ)�ד �להו�בית �מיבעי �"במהרש�.'וכו�ההוא �,כתבא

�כ �לגרוס �הללו�,הילקוט�גירסתדצריך �בשבתך�בית �כתיב ,�הא

�ַבֶּדֶרךְ�ּוְבֶלְכְּת� �לי�ָך �למה �שמאיו, �פרט��בית �ליה �מיבעי ההוא

ּוְבֶלְכְּתָך�דרשינן�מ�בית�הללדל�,נחלת�דודהוביאר�.�לשלוחי�מצוה

�בית�שמאיול,�ומבדרך�דכל�אדם�קורא�כדרכו�,פרט�לחתן�ַבֶּדֶרךְ�

נמי��ְּבֵביֶתךָ��אם�כןד�הקשהו,�פרט�לשלוחי�מצוה�ַבֶּדֶרךְ�דרשינן�מ

לחלק�בין�עוסק�דדוחק��,הקשהועוד��.מיותר�ומאי�דרשינן�מיניה

�מצוה �במצוה�לשלוחי �ביאר. �לכך �גרסינן, �דלא �,בית�שמאיו�או

דגרסינן�ליה�ואינו�אלא�סיום�,�אי�נמי.�'אמרי�וכו�בית�הללאלא�ו

� �דברי �שביארנו �דלעיל �שמאיהתירוץ �ל�,בית �הקשותוכהקדמה

��.�ש"רשה�כן�כתבו�ולבארם�בית�הללעל�

�'גמ)�ה �המ, �כנגד �יהיה �להם �א"הריטב�חידושיב�.שחיתיםאמר

�זקני�,ביאר �מגדל �זקנם�אני �להוציא�מלבם�של�משחיתי ,�דהיינו

�ממני �זקפת�להוציא �אתה �כך .� �"ד�י"כרשודלא �שאמרו�ה לאחר

��.שאומרים�לו�כמה�הוא�נאה,�דהיינו�שמשחית�זקנו�פירשש,�לו

�'נימת)�ו �אינו, �שלא�לחתוםרש�לחתום �אי לחתום��,י"שר�שפיר.

� �כגון �לחתום �שלא �ומצותבברוך �הפירות �ברכת ה�"ד�'והתוס.

י�המשנה�אלו�אזלי�דהיינו�דדבר,�"אין�לו�להאריך"הוסיפו��,מקום

�ומקצר �מאריך �כתבו�.על ��.א"הריטב�חידושיב�כן �א"הרשבוגם

ל�מנין�מילים�"דבכל�הברכות�לא�קבעו�חז�,והוסיף�לבאר�,כתב�כן

�לקמןמלבד�מקומות�מסוימים�כגון�ברכת�המזון�דאיתא��,מסויים

�שלא�אמר�מלכות��).מט( �ברית�בברכת�ארץ�או דכל�שלא�אמר

�אותו �מחזירין �ירושלים �בבונה �דוד �בית �כן, �קפידא��ועל אין

�יקצר �או �שיאריך �בברוך, �שפותחות �בברכות �איירי �והכא

�ארוכהיומס �נקראות �שהם �בברוך ��.ימות �מבואר �ם"רמבבוכן

��.�)ז"ה�קריאת�שמעמ�א"פ(

�'גמ)�ז �מברך, �"רש�פירש�.מאי �מבר"די �מאי �ךה �יהלפנ�שתים,

�ניהו�דשחר ��.מאי �טעמא�,ח"הצלוהקשה �על��מאי �הקשה לא

�שלברכו �שינה��,פירש�לכך�.יהאחרת �אמאי �רק �היא דהקושיא

�ובברכה�שנ �ולא�בורא�חשך יה�בברכה�ראשונה�בורא�את�הכל

�עולם �בלילה �רבה, �ובשחר ,� �שמבאר �כךכמו �נוסח��אחר דעצם

��.�הברכה�זיל�קרי�ביה�רב�הוא

��

��ב"דף�יא�ע

קרא�פירש�)�ז,�מהישעיה�(ק�"רדה.�וצר�אור�ובורא�חשךי,�'גמ)�ח

��
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�וגו"ד �חשך �ובורא �אור �העדר��,"'יוצר �רק �בריאה �אינו דחושך

��.האור �הגם �והקבלה �י(כתב �שמות �דחשך��)כא, �ראיות הביא

�האור �הוא�העדר �כן�,הלילה �בו��מה�שאין �דנכתב �מצרים חשך

�ויהי" �הו�הוא�לשון" �שם�,ומציאותיה �באריכות�עיין �יחידושוב.

�,דשייך�בריאה�בחושך�,כתב�.)לבתמיד��בסוף�מסכת(�חתם�סופר

שלכאורה�הווי�העדר�האור�דוקא�לדעת�האומרים�כי�גלגל�יסוד�

�אקרא)�ד,בראשית�א(ן�"לרמבוציין��.האש�הוא�החושך�האמיתי

�ויבדל�אלו"ד נו�האור�הנזכר�שאי�כתבד�,"בין�האור�ובין�החשך'

�האש �שהוא �הראשון �בפסוק ,� �אפיסת �הוא �נתן��,האוראבל כי

�שובו�אלוקים �עד �כן �אחרי �נעדר �ושיהיה �לאור �מדה היינו�ד,

�בריאה� �האור�אלאשאינו �העדר ,]� �"רמבה�דבריובגוף לכאורה�ן

�עיון �צריך ��'גמבד, �וכו�,הקשובתמיד �ליה�חשך והביאו��,'ונימרו

�ן"ודלא�כרמב�,תהום�על�פניקרא�דחשך� על�(א�"ובליקוטי�הגר].

�,שחושך�אינו�בריאה�רק�העדר�דחה�דעת�האומרים�)ספר�יצירה

�וכו�כתבו �מיצירה �דק �ויותר �נפלאה �בריאה �שהחשך �שם' .�עיין

�ב�פסחים(�במרומי�שדה�כתב�וכן ��).ה�וקריא"ד. �בהעמק�דברוכן

בברכת�יוצר��א"בסידור�הגר�עייןו.�)ז,מה(ובישעיה�)�כא,�י(שמות�

�ד�,אור�ובורא�חושך �וְ�"הביאור�בלשון �חֶׁשְך חֶׁשְך�ּגֹוֵלל�אֹור�ִמְּפֵני

�אֹור �בשניהם�,"ִמְּפֵני �היא �הגלילה �דפעולת �לדעת�, דאילו

�כלל �פעולה �גביה �שייך �לא �העדר �הוא �שהחשך רק��,האומרים

�וב �חשך �ימש �האור �מקומו�בהבאת �החשך �ימצא �האור העדר

��עייןו�.ממילא �חשך��,).יב(חגיגה �חשיב �רב �אמר �יהודה דרב

�עש �בהני �ראשוןלבריאה �ביום �שנבראו �דברים �רה �מ, �וכחוכן

� �)שם(�דתמידמסוגיא .� �התפילותאוצ'ובסידור �דובר��'ר בפירוש

��שלום �מדרש �יוחאיהביא �בר �שמעון �הכיד�,רבי הקדים��משום

שם�כתב��ובעץ�יוסף.�אור�לחושך�דחושך�שהוא�העדר�קדם�לאור

כי��,דאף�על�חושך�שהוא�העדר�שייך�לשון�בריאה�,הכל�בובשם�

��.�מצב�ההעדר�בא�מתנועת�החמה�הנעלם�מהאופק

�'גמ)�ט �ר, �אמר �וכו�באאלא �בלילה �יום �מדת �להזכיר �.'כדי

�צרפתיהביא�בשם��א"הריטב�חידושיב שביאר�טעם��הרב�אליהו

��,הדבר �לרבי�).פז(�בחוליןדאיתא �מינאה �ההוא �דאמר דמי�,

�שברא�חשך�לא�ברא�אורשברא�אור�לא�ברא�חו �שך�ומי �ולכך,

�מזכירים�מדת�יום�בלילה �אנו �להיפך�להודיע�שבורא�אחד, �וכן

�כולםב �את �רא �"ובמהרש. �העירא �שם�,כאן �נזכרו��שבחולין לא

�אלו �בתוס�.דברים �ועיין �"הרא' �על��,כתבשש �כן �אמר דהמין

� �רוח"הפסוק �ובורא �הרים �הדיןו�,"יוצר דיש�מקום�לטעות��הוא

��.�"יוצר�אור�ובורא�חושך"בפסוק�

�'גמ)�י )�ף"מדפי�הרי:�ה(�ף"ריה�.'תניא�נמי�הכי�אין�אומרים�וכו,

אהבה��אין�אומרים�מרי�אהבת�עולם�תניא�נמי�הכיורבנן�א"�,גרס

�וכו �עולם �אהבת �אלא �"'רבה �ורבנן"ד�'התוס�וכתבו. �ה הלכך�,

�בשחרית�אהת �לומר �עולםקנו �ובערבית�אהבת פני�וב�.בה�רבה

�אומרים�בערבית�אהבת�עולם�,ביאר�יהושע �אנו �פי�,דלהכי �על

�ירמיהו�לא(הפסוק� �ַעל�")�ב, �ְמַׁשְכִּתיְך�ְוַאֲהַבת�עֹוָלם�ֲאַהְבִּתיְך ֵּכן

�התורה�,"ָחֶסד �בברכת �ערבית�דשייך �של �רז, כל��ל"וכמאמרם

�בלילה �בתורה �ביום�העוסק �חסד �של �חוט �עליו .�מושכים

�רא �הי�,ביאר�הורוויץ�מ"ובהגהות �עולם �על�דאהבת �הודאה א

�העתיד�,שעבר �על �בקשה �היא �לומר��.ואהבה�רבה �תקנו ולהכי

ובערבית��,כל�היוםלבקש�על��,בשחרית�קודם�שלומד�אהבה�רבה

�לאחר�שסיים�ללמוד �א�הודאהאהבת�עולם�שהי, �ו, להמון�היינו

� �בבחינת �שהם �דיומא"העם �שלומדים��,"אגירי �לרבנן אולם

בלילה�היה�ראוי�לומר�גם�בבוקר�אהבת�עולם�שהיא�הודאה�על�

��.הלילה �תמיהת �יישב �סהתוובזה �נוהגים��,ט"יו' �אנו �אין מדוע

�ר �תפילת �לומר '� �הקנה �בן �נחוניא �המדרשבכניסתו �לבית

�זהלו�,וביציאתו �שפיר�פי �רבה��אתי �באהבה �יוצאים דאנו

��.ובאהבת�עולם

�'גמ[)�יא �וכו, �לברך �צריך �לתלמוד �אף ,'� �רדאמר �וכו' '�חייא

�בספרא �פרקין �עיון�.לתנויי ��,צריך �היינו �ספרא כן�(�מדרשהא

�י"רש�פירש ��.ולא�תלמוד) �עיוןוכן �ר�):יד(�דלקמן�,צריך '�מדברי

התם�קרי�ו,�לאשמועינן�דאף�למשנה�צריך�לברךחייא�אלו�אתא�

���].משנה�והכא�תלמודיה�ל

�סתו)�יב �שכבר"ד' �וכו�,ה �יש �אתר��'בירושלמי �על �ששנה והוא

�וכו �מקום �באותו �מיד �שלמד �לאלתר �פירוש �דעיקר�', ומשום

�ל �רבה �שמעאהבה �וכו�קריאת �רבינו��ובתלמידי�.'נתקן תלמידי

�.תלמוד�תורהבת�ן�לצאת�ידי�חוידאינו�מכוו�,ביאר�הסברא�יונה

לשם�ברכת�דהברכה��דלא�מתחזי�,כתב�לבאר�)יג�סימן(�ש"והרא

�לאלתר �שנה �אי �אלא ��.התורה קריאת�ד�,פירש�ט"יוובמעדני

�לימוד�תורה�שמע �תפילות��,עצמה�לא�הווי אלא�בבחינת�דברי

דהשמונה�עשרה�ושאר��,ביאר�פני�יהושעוב.�עיין�שם�,ותחנונים

�.תפילה�חדא�מילתא�היאו�קריאת�שמעהתפילה�לא�הוי�הפסק�ד

�א"ברשבהובא�(�ד"והראב דיש�שגורסים�והוא�שקרא�על��,כתב)

��.�מיד�מהני�לכל�היום�קריאת�שמעדהיינו�דבכך�שקורא��,אתר

�מב"וא�,ד"בא)�יג �אין �מה �מפני �ות �בסוכה �לישן �לומררכין �יש

�ישן �לא �חיות"במהר�הקשה�.שמא �הא��,ץ �המפיל �מברכים איך

דהתם�שאני�דהברכה�היא��,תירץו�.איכא�למיחש�שמא�לא�יישן

הברכה�בסוכה�ש�מה�שאין�כן�,בעולם'�על�עצם�השינה�שטבע�ה

ה�"כלל�ל(�והחיי�אדם.�היא�על�שינה�בסוכה�של�כל�אחד�ואחד

�נמי�כתב�)ד �לא�ישן, �דאי �לבטלה, �לא�הוי דתקנו��דיש�אומרים,

��.ברכות�השחראותה�על�מנהג�העולם�כמו�

�'גמ)�יד �א, �הונאמר �צריך�רב �צריך�דרשלמו�לברך�למקרא �אין

דהתורה�שבכתב�היא�עיקר��,ביאר�א"הריטב�חידושיב�.'לברך�וכו

�תורה�"ור�,התורה �שהיא�עיקר �לברך �דאף�למשנה�צריך א�סבר

�פהשב �ור�,על �דאליעז' �לברך �צריך �לתלמוד �שגם �סבר מבאר�ר

�שבכתב �דתורה �הפסוקים �עיקרי �את �למדרש�"ור, �דאף �סבר י

��.�כל�המדות�שהתורה�נדרשת�בהםבדיליף�מקראי�

�ר�,'גמ)�טו �וכו' �נא �הערב �הכי �בה �מסיים �ה�.'יוחנן �'גממלשון

�ורה�"ד�י"רש�רושוכן�מפי�,"בה" ברכת�הערב�נא�ד�נראה�,יוחנן'

�וב�.היא�סיום�הברכה�הראשונה �יונהתלמידי �כתב�רבינו דשתי�,

.�על�פהכנגד�תורה�שב'�וא�,כנגד�תורה�שבכתב'�א�,ברכות�המה
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תיקנו�שלש�ענינים�וכנגדם�,�ברכות'�שהם�ג�,והביא�דיש�אומרים

�והם ,� �הקרבנות�-מקרא �פרשת �היא ,� �מקומןאיזה�-משנה ,�ו

�ר�-�ומדרש� �יהושעהוכתב��.ישמעאל�אומר' דשמואל�איירי��,פני

�לשנות �שהשכים ��,במי �לברך �דצריך �קוקאמר דשנו�אשר

�אשר��במצוותיו �ברכת �על �תוספת �שהיא �תורה �בדברי לעסוק

כיון�,�מוד�מידכשאין�דעתו�לל�ףאשאותה�צריך�לברך�,�בחר�בנו

ולהכי�לא�חשש�להזכיר��.הודאה�על�קבלת�התורה�שהיא�ברכת

�והערב�נא �שבא�לחדש�דהשכים�לשנות�צריך�לומר�וצונו, ,�כיון

ולהכי�מסיים�הלכך�נימרינהו��.דצריך�לומר�והערב�נא�הוא�הדיןו

�לכולהו �ברכ, �כאן �לא�ואין �אמוראי �הנך �דהא �צריכה �שאינה ה

��.אהדדי�פליגי

�סתו)�טז �"ד' �ה �כהניםוברכת �וכו, �דוכן �זה �ואין �לאחר�' ואחד

�הקטרה �כתב. �"ברא�וכן �היטב�).:לב�תמיד(ש �אורה�ועיין �בקרן

�.לח�סוטה( �בזה) �שדן �פ�שופירב(�א"והגר�.מה �תמיד ז�"המשנה

�שם�הקשה�)ב"מ �):לג(�מדמבואר �הקטורת�, �הקטרת �אחר דהיה

�התמיד �אברי �הקטרת �דל�,כתב�ולכך�.קודם �עבודה �היינואחר

�זריקת�הד �כאן�ש"ברשהיטב��עייןו�.םלאחר פירוש�ב(�ם"והרמב.

�לתמיד�המשניות �מתו"ובפ, �הל"ו �כתב�)ז"מ �לברכת�, דהכוונה

�שלום ��.שים �נועםבאועיין ��מרי �כאן �דכתב �מה .�א"הגרבשם

�סתוהו �באהו�ט"יו' �שבע �שם�בתמיד(ר �לה��,ביארו) �דקרי דהא

� �מחמת �כהנים �השברכת �מתחיל �זו �כהנים"שבברכה �ברכת �.ץ

� �גיועיין �מגן �"או(בורים �גיבוריםב�קכח�סימןח ,�)כ"סק�שלטי

�ם�ד"דהרמב �סבפליג �ברכת�ר �פסוקי �לומר �היום�אין דקודם�אור

��.כהנים ��,שם�מברטנורא�ע"ראך �ליה �אברהםכהסבירא �מגן

��.דשרי

��

��א�"ב�עדף�י

�'גמ)�א �וכו, �רבה �אהבה �אמרת �אי �וב"בצל�הקשו�.'אלא פני�ח

��,יהושע �יוצר�אור�,"ליטעמיך"דתיקשי �אמרי �דגם�אי �מנא�ליה,

לא�היה�דלמא�אמרי�רק�יוצר�אור�משום�ד�,מעכבות�שאין�ברכות

ולאחר��,קראו�קודם�זמנה�קריאת�שמע�אפילודהא�,�להם�שהות

�מעכבאמ�מיכן �סדרן �דאין �כיון �רבה �אהבה �יהושעוה�.רו �פני

סדרן�מעכב�היינו�דוקא�בשאר�ברכות�אין�דהא�דאמרינן�ד,�תירץ

�שמע �ע�,קריאת �ומעריב �אור �יוצר �השכיבנו�כגון �וברכת רבים

�לעצמן �הודאה �ברכות �ל�,שהן �שנסמכו �שמעאלא �קריאת מה�,

�כן �כדלעיל�שאין �התורה �כברכת �שהיא �רבה �אהבה ,�ברכת

�ל �סמוך �דוקא �לאומרה �שמעונתקנה �ברכת��,קריאת �עיקר דהא

קריאת�לא�שייך�לאומרה�אחר��על�כן,�תורה�מברכים�בלאו�הכיה

��.�עיין�שםבאופן�אחר��תירץח�"ובצל.�שמע

�'גמ)�ב �ברכו, �ברכותומאי �סדר �זו �את �זו �מעכבות �אין כתב��.ת

�א(ש�"הרא ��,)סימן �גאון �אי�,פסקדרב�האי �מעכבדסדרן �נו אבל�,

�.)יג(�דלקמן�מתניתיןמ�,ש"הרא�הקשהו�.צריך�לקרות�את�שתיהן

ואוקימנא�,�היה�קורא�בתורה�והגיע�זמן�המקרא�אם�כיון�לבו�יצא

�ותומסתמא�אינו�אומר�הברכ,�התם�בקורא�להגיה �דהא,�תירץו.

�)ו"כ�סימן(ובשאגת�אריה��.דמעכב�דוקא�בציבור�אבל�לא�ביחיד

�קושיתו �על �ד�,תמה �לאומרם�אמרינןדמאי �דצריך היינו��,הכא

�א �ברכה �כשאמר '� �יצא �חובתולא �שלא��ידי �כיון �ברכה אותה

�,אבל�לקמן�איירי�לגבי�חובת�קריאת�שמע�עצמה,�אמר�חברותיה

�ברכות�מעכב �חסרון �ש�,אדאין �םעיין �)'ס�סימן(�ובביאור�הלכה.

,�)ו"א�סימן�ל"ח(�באהל�מועדוכן�כתב��בבית�יוסףדמבואר��,כתב

�דאמרדל �ל�מאן �מעכבות �אין ��קריאת�שמעדברכות אין�דבודאי

��.�מעכבות�זו�את�זו

�משום�ה"ד�'סתו)�ג �ד"בסוה, �כותיקין, �הברייתא �לסבור �.ויכול

� �הרועיםוכתב �ד�,המלא �התוס�כתבודאף ��,לעיל' קריאת�דזמן

�ג�עשמ �עד �השחר �מעלות �הוא �מקום�.שעות' �דסבר��מכל כיון

�המובחר�לקוראה�כותיקין �דמצוה�מן �יוצר�אור�קודם�, לא�קראו

��.�כדי�לקיים�מצוה�מן�המובחר�,ותיקין

�,הקשה�ח"הצל�.'אמימר�סבור�למיקבעינהו�בנהרדעא�וכו,�'גמ)�ד

�מ ��איתאדהא ��,).נו(בפסחים �לומר �ְּכבֹוד�"דהתקינו �ֵׁשם ָּברּוְך

ובנהרדעא�,�בקול�רם�מפני�תרעומת�המינין"�תֹו�ְלעֹוָלם�ָוֶעדַמְלכּו

�בחשאי �אותו �אומרים �עדיין �מינין �דליכא �דגם�, �איתא והכא

�המינין �תרעומת �מפני �חשש �איכא �בנהרדעא �תירץו. �י"דרש,

��פירש �היינו �דמינין �זרהעובדי �בתורה��עבודה �גם �כופרים והם

�שבכתב �דרק�עשרת�הדברות�ניתנ�לכך, �שיאמרו �מסיניחששו ,�ו

�כן ��מה�שאין שכופרים�בתורה��במינים�ישראליםבפסחים�איירי

�כיון��,על�פהשב �הגון �דבר�שאינו �ישראל�הוסיפו �דחכמי ויאמרו

� �ָוֶעד"שאומרים �ְלעֹוָלם �ַמְלכּותֹו �ְּכבֹוד �ֵׁשם �.בלחש�"ָּברּוְך

�חיות"יובמהר �תירץ�ץ �ר, �בזמן �איירי �דבפסחים �אבהו' היו�ש,

�,�ארץ�ישראלהמינים�דוקא�ב מאוחר��יותרזמן�באבל�הכא�איירי

��.�שהתפשטו�והגיעו�גם�לבבל

�'גמ)�ה �נק, �דקא �היכא �וכופשיטא �דחמרא �כסא �"רש�.'יט ה�"די

�וד �אלא"פתח �כגי�ה �שלפנינוגרס ��.רסא �ו(�ף"בריאמנם מדפי�.

�וקסבר��:גרס�)ף"הרי �בידיה �דחמרא �כסא �דנקט �היכא פשיטא

�אפילוד�,דשיכרא�הוא�פתח�ובירך�בדשיכרא�וסיים�בדחמרא�יצא

אלא�היכא�,�דעל�כולם�אם�בירך�שהכל�יצא�,סיים�בדשיכרא�יצא

פתח�בדחמרא��,וקסבר�דחמרא�הוא�,דנקיט�כסא�דשיכרא�בידיה

�וכו �בדשיכרא ��.'וסיים �(�ש"הראוביאר �ידסימן �איירי�ד) ברישא

בורא�פרי�ואז�נזכר�שהוא�יין�והוסיף��,שאמר�שהכל�נהיה�בדברו

בורא�פרי�ואמר��,הוא�חמראשסבר�ש�ומספקא�בגוונא�,יצא�,הגפן

�בשהכל�הגפן �וסיים �נמי, �לפרש �צריך �היברא�וכן �מיוצר�'גמית

���.אור�ומעריב�ערבים

�גמ)�ו �"הראב�.שם', �הרז(ד �על �ה"בהשגותיו �שיטת��הקשה) על

�שהבאה�באות�הקודמת�י"רש �בד, שום�דוכתא�דכונה�לא�מצינו

�,ג�אלא"ה�ה"ד�י"רש�פירשעל�מה�ש�הקשהועוד��.תפסיד�הברכה

�א �ערבדפתח �במעריב �וסיים �אור �דיוצר �יםדעתא דאמירתו�,

�כדין �היתה �בברייתא, �ש�הא �אור�משמע �ביוצר �ממש פתח

�,י"דנראה�יותר�כרש�,כתב�א"הרשב�חידושיבו�.ובשחרית�להיפך

פשיטא��,שהכל�אחר�כךו�בורא�פרי�הגפןדבאופן�שאמר�בתחילה�
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�חתימה �בתר �אזלינן �אד�,דלא �באופן �הברכה �סיים �שכבר '�כיון

�התו �כלוםאין �ומורידה �מעלה �ספת �הב. �קושיתו ,�תירץ�'ועל

�"דרש �לא �על��כתבי �אור �יוצר �בשחרית �שפתח �דאיירי בדוקא

,�אלא�אגב�שיגרא�דלישנא�דחמרא�ושכרא�,דעת�מעריב�ערבים

באופן�שפתח�במעריב�ערבים�וסיים�ביוצר��אפילו�דבאמת�איירי

דדוקא�בברכת�הפירות�שהיא�קצרה�אמרינן�דבאופן�שסיים�,�אור

��.�אחר�כךאינו�מוסיף�כלום�במה�שישנה�'�א

�,א"רשבה�חידושיב�הקשה�.'מא�דאכל�נהמא�וכוד�אלי"ה,�'גמ)�ז

�,ח"הצלותירץ�.�שכרא�וחמרא�ולא�נקטינן�נמי�הכאאמאי�שינה�

�ד �יצא�'גמדסתמא �דשכרא �אדעתא �דבנקט �לה �דפשיטא �,לעיל

�ר �כשיטת ��'אזלא �ד�,):מ(�לקמןיוחנן �ליה �דכתיב�סבירא דמאי

�"�מתניתיןב �יצאעל �שהכל �אמר �אם �כולם �אף" �ויין�היינו ,�פת

דאתי�לאתויי��ואי�הוה�מפרש,�אפת�ויין�לא�יוצא�,רב�הונאאבל�ל

�יי�מאילרב�הונא�לאיתו�הווי�קשיא�ליה�,שיכרא�ויין �נקט�, להכי

��.�לכולי�עלמא�תמרי�ונהמא�דהווי

�גמ)�ח ��פירש�.םש', �יונהבתלמידי �רבינו ,� �שבירך ברכת�דאיירי

��המזון �על �ברכת �העץבמקום �הכי, �ב�ומשום �דמיזן�דוקא תמרי

�מינים �בשאר �ולא ��.זייני �בשם �צרפתוכתב כשאמר��ףאד�,רבני

�יצא �בלבד �הזן �ברכת �פי, �על �מעין��אף �יש �העץ �על שבברכת

�יד(�ש"וברא�.שלש �סימן �ד�,כתב) �הברכההיינו �בשסיים �,דוקא

�זמן �כל �סיים�אבל �לאבותינו�,שלא �שהנחלת �על �לומר �,יתחיל

מדפי�.�לקמן�לב(�רבינו�יונהתלמידי�וב�.שלש�ויסיים�בברכה�מעין

�הז�,כתב�)ף"הרי �בברכת �דסגי �מעין�דהא �שברכת �משום �הוא ן

��.�דרבנןמ�אלא�שלש�אינה

�נהמא�ה"ד�'סתו)�ט �לאתויי �לא �לחומרא"ור, �אומר �היה כתב��.י

�הלכה �"ר�סימן(�בביאור �דיבור"דט �כדי �ותוך �)ה ,� א�"רשבלדאף

�יונהו �רבינו �הסוגיא�ופסק�תלמידי �לקולאשפירשו דוקא��היינו�,ו

�כגון�שכרא�וחמרא �דרבנן �במילי �כן, ��מה�שאין �דאורייתאבמילי

� �המזוןכגון �שלש�ברכת �מעין �ברכה �לברך �דעתו אזלינן��,שהיה

��.�ז"הריא�בשם�שלטי�גיבוריםב�כתבוכן��.לחומרא

ויציב��מתמשמיה�דרב�כל�שלא�אמר�א�באח�ס"אמר�רבב,�'גמ)�י

בגוונא�אי�,�נא�איירי�הכאבהי�גוו�,תמה�בבן�יהוידע�.'שחרית�וכו

�כלל�לאד �אמר �ד, �יצאפשיטא �לא �אמר, �רק��,ואם �שאמר אלא

�הברכה �חז�,מעין �יצא"ולא�הנוסח�שתקנו �ל�ודאי �תירץו. דאתי�,

מהן�לא�יצא��שאם�לא�אמר�שתי�הברכות�אלא�רק�אחת�למימר

�חובתו �ידי �אהדדי, �ברכות�מישך�שייכי �תרי �שו�,דהני �כתבוכמו

דבשחרית��,ה�להגיד"ד�'והתוס�וקרלהגיד�בב�ה�שנאמר"ד�י"רש

�הקב �של �חסדו �אומרים �מצרים"אנו �בגאולת �עמנו �שעשה �,ה

�,פירשובעץ�יוסף�.�ובמעריב�אנו�מתפללים�על�הגאולה�העתידה

�הסדר �בשחרית�,שהופך �ואמונה �אמת �ויציב��,ואמר ואמת

�)י"סקו�"ס�סימן(ובטור��.כהאי�גוונאדבשאר�ברכות�יצא��,ערבית

�כתב �יצא, ��דלא ��,כתיקונההמצוה �ידי �יצא �שמעאבל �קריאת

��.�דברכות�אין�מעכבות

��

��ב"דף�יב�ע

שאנו��יום�הכיפוריםו�ראש�השנהוב�,כרע�כחיזרא�ה"ד�'תוס)�יא

�וכו �בתפילה �שעה �כל �'שוחים �התוס�א"מהרשה. �כונת �,'ביאר

�כל�פעם�קודם�ברוך�באותם�ברכות�שתקנו� �ראשו �לזקוף דצריך

ל�"היכר�לתקנת�חזלכרוע�כדי�שיהא��אחר�כךו�,ל�לכרוע�בהם"חז

��.�שתקנו�כריעה�באותן�ברכות

�דרבה�ה"ד�'תוס)�יב �כותיה �וכו�,והלכתא �כמוך �ומי �זכרנו '�וכן

�אותו �יונהב�.מחזירים �רבינו �כד�לקמן(�תלמידי �הרי. �)ף"מדפי

�הדברים�,כתב �באלו �אלו �לשיטות �אותו �דמחזירים �דהא היינו�,

עיקר�הדין�והחתימה��בהםש�דווקא�בראש�השנה�ויום�הכיפורים

�בשאר�ימי�עשרת�ימי�תשובה�מה�שאין�כן�,יש�בהם�קרבן�מוסףו

��.�אין�מחזירין�אותו�לכולי�עלמא

�'גמ)�יג �חב, �על �רחמים �לבקש �לו �שאפשר �מבקשכל �ואינו �.ירו

וכי�יש�אדם�שאי�אפשר�לו�לבקש�רחמים�על��,בן�יהוידעה�תמה

�חבירו �תירץו. �בכ, �תלויה �רחמים �ופעמים�ודבקשת �הלב ונת

אין�דעתו�פנויה�לכוון�בא�מחמת�צערו�ו�שרוי�בצרה�ואדרשאוהב

�כראוי �יעקב. �שהוא��,פירש�ובעיון �בעצמו �בטוח �שיהא דצריך

�שמואל �כמו �שתתקבל�תפילתו ��,ראוי �אי��הדברואם�לאו חשוב

 .�אפשר

הוא�צריך�שיחלה�עצמו�עליו��אמר�רבא�אם�תלמיד�חכם�',גמ)�יד

�וכו '� �מהכא �לבושי"אלא �בחלותם �ואני ,�מאיריה�כתב�.'וגו"

מים�ומטכסיסיהן�שלא�יהא�אחד�פורק�עול�ומתיאש�ממדות�החכ

�לחברו �הצריכים �מענינים �ז, �לבקש�"אמרו �לו �שאפשר �מי �כל ל

וכן�הוא�'�שנאמר�וכו,�רחמים�על�חברו�ואינו�מבקש�נקרא�חוטא

� �עני"אומר �שק �לבושי �בחלותם �נפשיואני �בצום �"תי ולכאורה�,

�קרא �מהאי �דילפינן �סוגיין �נגד ��הוא �על �להחלות תלמיד�חיוב

�חכם .� �אגדות�חידושי(�א"מהרשב�עייןאמנם �קשהדה) דהא�,

�אלא� �חיוב�להחלות�עצמו �רבא�לא�חזינן מרישא�דקרא�דאייתי

ותפילתי�אל�"וקא�מהמשך�הפסוק�וד�דילפינן,�כתבו.�צער�עצמול

לפי�ו.�חיקי�ישוב�אלהחולי�שדהיינו�שאני�מתפלל�,�"חיקי�תשוב

�'גמוגם�ב,�ודרישא�דקרא�אזיל�על�חבר�מובנים�דברי�המאירי�זה

�הפסוק�'וגו�הגירסא�דידן ��,אחרי �יעקבאף �יתאל�דבעין �עייןו,

�תלמיד"ד�י"ברש �ואם �"ה�,שכתב�,ה �ואם �חכםג �,הוא�תלמיד

� �גואולי �היתה �אחרתילמאירי �רסה �יעקב. דלשון��,כתב�ובעיון

�ממשיה�יחלה�ה �ה�,נראה�לכאורה�חולי �.)בל(�לקמן�'גמוכדברי

משה�עד�שאחזו�אש�של��מלמד�שהתפלל',�א�הגדול�וכו"תניא�ר

�עצמות �ל�פירשאך�הוא�. �דהיינו �צער�כי משמעות�רישא��כןשון

�דקרא ,� �ד�,עיון�צריכיםודבריו �חבירו �על �חייב �אפילולהצטער

� �חכםאינו �תלמיד תהילים�(�ם"מלבי�עייןו�.א"וכסברת�המהרש,

��,רששפי�)פרק�לה �הצטער �זהובעת�שחלו �כך�על עד�שנפל��כל

�למשכב ,� �ולדבריו �התעוררות�שהי�לומרמצינו �ביתר �תפילה א

�חולי �עד �עצמו �מצער �וממילא �שכתב, �יעקב�וכמו �העיון אבל�.

�המהרשב �אליו"דברי �יעבור �שהחולי �להתפלל �נראה�שצריך �.א

 .ועיין�באות�הבאה.�על�דבריו�ובעיון�יעקב�תמה
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�גמ[�)�טו ראה�לבאר�דברי�ולכאורה�נ�,עיין�באות�הקודמת�.שם',

�שביאר�א"המהרש �מה �פי �אב�על �סז(�שבת�גדותחידושי ה�"ד.)

�ו�שאמרוכמ�חולי�הגופות�כחולי�הנפשש�,'לאישתא�צמירתא�כו

�בתוכחה �בפרט �מקומות ��,בכמה �אם�והוא �והיה �הכתוב ענין

'�שהיא�התורה�רפואת�הנפש�אז�כל�המחלה�גו'�שמוע�תשמע�גו

ו�שנתתי�לך�רטייה�היינד�,רופאך'�מסיים�כי�אני�ה'�לא�אשים�גו

�שהיא�התורה �ש�.ותבלין �דבריו��.ריךהאם�שועיין �נתבארו וכבר

�כה"פט(�שמות�בספורנו �ו �נסהו�,שכתב) �ושם �החוק�. �יקבל אם

ומכאן�ואילך�הישר�.�'וכו�והמשפט�אשר�שם�לו�ולא�יחזור�לסורו

אבל�אם�.�אז�תמלט�מכל�מדוי�מצרים.�'בעיניו�תעשה�והאזנת�וכו

�בלי� �וכהינה �כהינה �עליך �ישים �תבגוד �ואחר �עתה �עליך תקבל

�ספק �ובפס. �כתב�וכ' �ה, �אני �כי �תקבל�,רופאך' �שאם ,�והטעם

כי�אמנם�כל�מצוותי�הם�לרפאות�את�.�נענש'�כ�תבגוד�תהי"ואחר

'�קדוש�לאלו'�נפשך�מחלי�התאוות�והדעות�הנפסדות�למען�תהי

�העמים�להיות�לי �ואבדיל�אתכם�מן �כאמרו ואם�תבגוד�תחלה�.

�ותתחלל�נפש�ודאי�שיענש�מי�שיחלל�קדוש�ה הרי�.�אשר�אהב'

�הנפששחול �מחולי �נובע �ישראל �עם �י .� �שהגוף שנתקדש�דהיינו

�העברות �טומאת �סובל �שאינו �מחמת �חולה �התורה .�בקדושת

�הם �אחד �גוף �ישראל �שכלל �דכיון �לבאר �יש �זה �ולפי דוקא�,

� �חכמים �שנחלים�התלמידי �הם �התורה �בקדושת שנתקדשו

�האחרים �שעשו �העברות �מחמת .� �כן �צריך�ועל �בכך �שמכיר מי

וממילא�הווי�תשובה�מעולה�שתמחה�,�אליו�לבקש�שהחולי�יבא

����.את�החטא�והתלמיד�חכם�ירפא

�'מתני)�טז �בלילות�ולא, �מצרים �יציאת �שתאמר �הקשה�.זכיתי

�(�ד"הראב �ובריטב"רשבה�חידושיבהובא �שלא��,)א"א דבתחילה

בלילות�נמצא�שלא�אמרו�פרשת�ציצית�ולא��רו�יציאת�מצריםאמ

��,אמת�ואמונה �שתיים�לאחריהוהא�בעינן �רץתיו. דלא�אמרוה�,

�ושתים��דאורייתאמ �ציצית �פרשת �לומר �שתקנו �מדרבנן אלא

�דבריו"רשבוה�.לאחריה �על �תמה �פרשת��,א �כלל �אמרו דלא

�לך �אנחנו �מודים �אמרו �אלא �ואמונה �ואמת וכדמשמע��,ציצית

�ה�):יד(�לקמן �אני �אמר �שלא �שבמקום �לסיים�' �יכול אלוקיכם

�ממצרים �שהוצאתנו �לך �אנחנו �במודים ,� �שהיו מזכירין�ולא

�מ �ביציאת �צרים �ברכהאותה �ילפינן, �מהתם �ענין��אלא שלפי

 .הפרשיות�היו�אומרים

�מתני�)�יז �שם', �זכיתי"ד�,מברטנורא�ע"ר�פירש. לא��היינו�"ולא

�לחכמים �בשם�פירש�ט"יו�'תוסוב�.נצחתי �הערוך�כן אמנם�,

�"זכות"זכיתי�מלשון��,ופירשוהערוך�)�בפירוש�המשניות(ם�"הרמב

�לדעת�הרמז �זכה �כרשבוד�.שלא �(�א"לא �,)באות�הקודמתהובא

והפני��.פרשת�ציצית�גם�לפני�שדרשה�בן�זומא�נהגו�לקראאלא�ש

�הקשה�יהושע �עזריה�לא�אסיק�אדעתיה�, �בן �אלעזר �דרבי דכיון

�זומא� �חייך�הלילות"הך�דרשא�דדרש�בן אי�מעיקרא�מ�,"כל�ימי

�ד�,דמזכירים�יציאת�מצרים�בלילותטעמיה� פרשת�ציצית�דודאי

כהנך�סבר��רבי�אלעזר�בן�עזריהוליכא�למימר�ד�.ג�בלילהאינו�נוה

�"לא�זכיתי"שייך�לשון��מה�י�זהדלפ�,דציצית�נוהגת�בלילה�תנאי

�מח�,דקאמר �דלאו �דהא�כיון �זומא �ובן �איהו �קאמרי �טעמא ד

�תירץו�.עיקר�דינא�דציצית�פליגיב �עזריהד, �אלעזר�בן �,סבר�רבי

� �הריבוי �ללא �גם �דקרא �כל"דדפשטא �א" �דקאי �,לילותמשמע

רבי�אלעזר�ו�,"מצרים�למען�תזכור�את�יום�צאתך�מארץ"דכתיב�

�עזריה �נאכל�אלא�עד�חצות�).ט(�לעיל�אית�ליה�בן �,דפסח�אינו

גאולה�בשעת�מכת�בכורות�העיקר��יתהה�השע�אותהמשום�דבו

שאין�פרשת�ציצית�אף�ד�,תירץעוד�.�היה�שעת�חפזון�דמצריםש

�בלילה �מקום�,נוהגת �בלי�מכל �לאומרה כדרשינן��,להצריך

�ה"פ(�בירושלמי �ה"א �ולילה"ד�מקרא) �יומם �בו שיהו��"והגית

��.�הגיות�דיום�ולילה�שוים

שהיה�אף�ד�,ביאר�ט"יו�'תוסב�.הרי�אני�כבן�שבעים�שנה',�גמ)�יח

�חכמתו �מצד �לנשיאות �וראוי �מופלג �חכם �לנס��וכדחזינן, שזכה

�שערותיו �הכי�,שהלבינו �יציאת��אפילו �שתאמר �זכה �דלא אמר

�המשניותב(�ם"הרמבו�.ותבליל�מצרים שהשיבה��,כתב�)פירוש

קרתה�לו�מחמת�שהרבה�לקרות�ולשנות�יום�ולילה�עד�שתשש�

צריך��ם"הרמב�לדבריד�,הראש�יוסף�כתבו�.כוחו�ונזרקה�בו�שיבה

היינו�שהיה��,שנעשה�שערו�לבן�).כח(דהנס�שמוזכר�לקמן��,לומר

�שבאמת�היה�בפנימיותו �כמו �חוץ �נראה�כלפי המלאכת��אמנם.

�של �מהירושלמימה �ה�,הביא �זמן �שבאותו �שבעים�יה �וכבן זקן

��.�היינו�קרוב�לשבעים

��

��א"ג�עדף�י

�'גמ)�א �,ח"הצל�הקשה�.'הוא�אומר�אל�תזכרו�ראשונות�וכו�וכן,

דהתם�לא�נעקר�שם�יעקב�ממנו��,בשלמא�הראיה�מיעקב�שפיר

�שכתבו �לא�שיעקר"ד�י"רש�כמו �ה �רבנן�, �מייתי �מה�ראיה אבל

�מהכא �דה�,ותירץ. �דכיון �מלכויו�היינוראשונות על��,תשעבוד

�לומר�כרחך �יעקרו�צריך �שלא �כג(�בירמיהו�דהא�איתא, �ח, ִּכי�)

� �הִאם�ַחי ֵאל�ֵמֶאֶרץ�ֲאֶׁשר�ֶהֱעָלה�ַוֲאֶׁשר�ֵהִביא�ֶאת�ֶזַרע�ֵּבית�ִיְׂשרָ�'

�אַ� �ַעל �ְוָיְׁשבּו �ָׁשם �ִהַּדְחִּתים �ֲאֶׁשר �ָהֲאָרצֹות �ּוִמֹּכל ,�ְדָמָתםָצפֹוָנה

אם�ו�,מלכויות�וץ�גלויות�שהוא�עצמו�זכירת�שעבודדאיירי�בקיב

�ראשונות�כן �תזכרו �בישעיה�אל �כיצד�אמר �ד. �כרחך הכונה�ועל

 .�הוא�שיהא�גוג�ומגוג�עיקר�ושעבוד�מלכיות�טפל

�קפרא�',גמ)�ב �בר �בעשה�תני �עובר �אברם �לאברהם �הקורא �.כל

�המצוות��,ץ�חיות"המהרהקשה� �מוני להאי�עשה�מדוע�השמיטו

��ם"הרמבד�,תירץו�.ממנינם �דמועד�"פ(�כהירושלמיסבירא�ליה ג

� �תורה�דאין�,)ה"הקטן �קודם�מתן �ממה�שנאמר ר�באוה�.למידין

ח�"והצל�.שהוא�אסמכתא�בעלמא,�כתב�)בחידושיו�לתמיד(�שבע

�כתב �הד, �וחכמים�מחלוקתב�תלוידבר �זומא �כמו��,בן דלחכמים

�ממקומושמ �יעקב �שם �נעקר �שלא �אברם��,צאנו �שם �נעקר לא

�ו�אלא�,ממקומו הקורא�לאברהם��אם�כןשנעשה�טפל�לאברהם

דאין�סבירא�ליה�ד�,בן�זומא�מה�שאין�כן�,אברם�לא�עבר�בעשה

�יעקב�,ראיה�מיעקב �לקרותו �מותר �,דהתם�אהדריה�קרא�ולהכי

מה��עיין�שםו�,ופסקינן�כחכמים.�לא�אהדריה�קראאבל�באברהם�

�שפסק�כבן�זומא�שמזכירים�יציאת�מצרים�ם"הרמבשביאר�דעת�
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 .�בלילות

 

  פרק היה קורא
��

�המקרא�,'נימת)�ג �זמן �והגיע �בתורה �קורא �,ח"הצל�כתב�.היה

�החידוש�ב �ראשון�מתניתיןדעיקר �פסוק��,בפסוק �שאומר דלאחר

�הרי �לומר�ראשון �ָוֶעד"�צריך �ְלעֹוָלם �ַמְלכּותֹו �ְּכבֹוד �ֵׁשם �"ָּברּוְך

�בתורה �כתוב �ו�,דאינו �לצאת �דמכוין �חובתפשיטא קריאת�"�ידי

�ד�,"שמע �ולהכי �המקרא"�מתניתיןייקא �ש�"זמן פסוק�ההוא

��.ראשוןה �המקרא"ד�י"ברשאמנם �זמן �והגיע פרשת��כתב�,ה

 �."קריאת�שמע"

�מתני)�ד �הקודמת�.שם', �באות �עיין �יוצא�. �אם �הענין ובעיקר

הביא��,"ָּברּוְך�ֵׁשם�ְּכבֹוד�ַמְלכּותֹו�ְלעֹוָלם�ָוֶעד"בדיעבד�כשלא�אמר�

�אברהם �"ס�סימן(�המגן �גיבוריםשלה�בשם�)ג"יסקא �,ח"והב�טי

והביא��,)ה�אחר"ד(�ביאור�הלכהבוכן�הכריע�שם��.דיצא�בדיעבד

התינח�אם�נפרש�ד�."אם�כיון�לבו�יצא"דכתבה��,מתניתיןראיה�מ

� �לבו �כיון �ל�,לצאתאם �ונוכל �דמיירי �מר �נמי �ֵׁשם�"דאמר ָּברּוְך

�ָוֶעד �ְלעֹוָלם �ַמְלכּותֹו ��,"ְּכבֹוד �לבו �כיון �נפרש �אם לקרות�אבל

בודאי�לא�מיירי��,'יצא�כדחיית�הגמ�אף�על�פי�כןו�,סתםבתורה�

�ְלעֹוָלם�ָוֶעד"דאמר� �.יצא�אף�על�פי�כןו�"ָּברּוְך�ֵׁשם�ְּכבֹוד�ַמְלכּותֹו

 .עיין�שם

ה�"ד�י"רשירש�פ�.מצע�שואל�מפני�היראה�ומשיבבאו�,'נימת)�ה

�היראה �מפני �יהרגהו, �שלא �מפניו �ירא �שהוא �הקשוו�.אדם

הא�אין�דבר�העומד�בפני�פשיטא�ד�,א"הריטבא�ו"הרשב�חידושיב

�נפש ��,ופירשו�.פיקוח �אביו"דהיינו �ומורא �רבו �שנאמר�,"מורא

וכן�נאמר�מורא�רבך�,�"ִאיׁש�ִאּמֹו�ְוָאִביו�ִּתיָראּו")�ג,�פרק�יט�ויקרא(

�שמים �"ובב�.כמורא �"ס�סימן(ח �מ�,הקשה�)א"סקו איתא�דהא

�וכו�,):לא(�בקידושין �מורא�שלא�יהא�יושב�במקומו �איזהו אבל�'

�כבוד �בכלל �והוא �שם �הוזכר �לא �שלום �קושית��.הקדמת ועל

�תירץ ��,הראשונים �ספק �רק �דהוי �נפשדכיון �אמינא�פיקוח �הוה

� �בברכות �הפסקה �איסור �ודאי �מידי �מוציא �שמעדאינו .�קריאת

�ו[ �עיוןלכאורה �ד�,צריך �ספק �דין �נפשהא �נפשכ�פיקוח .�פיקוח

�למוראו �שייך �אינו �כיבוד �דדין �שכתב �ו"פ(�ם"ברמב�עיין�,מה

��)ז"ה�ממריםמ �אלא�דדמשמע �אחר �דין �אינו �מורא �דדין שיטתו

��].לק�מדין�כיבודח

�ה�ה"ד�'סתו)�ו �וכויה �קורא �לומרו', �בציבור�יש �איירי �.דהתם

ותא�דציבור�אדרבא�מאי�גריע�,הקשה�)א"סק'�ס�סימן(�והדרישה

�עדיפא ��עייןו�.זכותייהו �יוסףשם �יהושע�עייןו�.ח"בבו�בבית �פני

��.�ומלאכת�שלמה

�כתבא�"ריטבה�.תימה�אכתי�קא�קרי,�בקורא�להגיה�ה"ד�'סתו)�ז

�רש �דעת �לה�,י"לבאר �קוראה�דקורא �ואינה �מתעסק �חשיב גיה

�"והצל�.כלל �רשח �דעת �ד�,י"ביאר �הלדעתו מתכוין�"�'גמכונת

�המלות�"לקרות �פירוש �דהיינו �שאומר �למה עלה�ו�,שמתכוין

� �פירוש��,הא�קא�קרימקשינן �מכוין �לומד�ובודאי ,�המלותדהיינו

ידי�בקורא�להגיה�שאינו�מכוין�למה�שאומר�ואינו�יוצא��ומשנינן

�בלא�כוונה�בפסוק�ראשון�חובתו �כתב�נחלת�דודוב. �דעל�כרחך,

�)א"ה�קריאת�שמעמב�"בפ(שפסק��ם"הרמבבדעת��צריך�לפרש�כן

�,בעונת�קריאה�יצאהפרשיות�האלו�היה�קורא�בתורה�או�מגיה�

�א�להגיהיצא�גם�בקור�קריאת�שמעומשמע�דבשאר� ועל�כרחך�,

�סוגיין �פירוש�המלות�דפירש �מכוין �שאינו �היינו �להגיה �,דקורא

� �בשאר �מהני �שמעוזה �כהלכתה�קריאת �כשקוראה ודלא�,

��.'התוס�כדכתבו

�כאן�ה"ד�'סתו)�ח �מאדך�,עד �בכל �עד '�תוסד�,ביארא�"במהרש.

�מפיר �לאפוקי �אתו �כאן"ד�י"שרוש �עד �ד�,ה �הכוונה �על�אין עד

�ולא�עד�בכלל�וכדמפרש�כונה�עאלא�ה�,לבבך�ועד�בכלל ד�והיו

�ד�.טעמא �אהאלא �תוסקשה �ב(�לקמן�'גממה' דאיתא��,)'בעמוד

�ואילך�לא�התם �עד�על�לבבך�בעמידה�מכאן י�"ומבואר�שם�דר,

�בכוונה �ראשון �פסוק �רק �דבעינן �עד��,למד �לכוון �דצריך ומשמע

��.�ושננתם�לבניך

��

��ב"ג�עדף�י

אמר�רבי�מאיר�צריכה�כונת�הלב�דברי��'וכו�שמע�ישראל,�'גמ)�ט

�)סימן�ג(�ש"ראוה�)ף"מדפי�הרי.�ז(ף�"הרי.�הלכה�כרבי�מאיר�באר

�רבא"ד(�'תוסוה �אמר �ה �דהלכה) �צריךו�,כרבא�פסקו כוונה��אין

�ראשון �בפסוק �מ"פ(�ם"וברמב�.אלא �שמעב ,�כתב�)א"ה�קריאת

�כיון �כשלא �בדיעבד �יצא ��.דלא �נפסק �ובוכן �ערוךבטור �שולחן

�ס�סימן( �ה' �דאי�כתב�א"רשבה�חידושיבו�.)סעיף נו�בתחילה

דצריך�כוונה�גם��כתבולבסוף��.נהוכו�אינן�צריךדמצות��,לעיכובא

�בדיעבד �בדבריו, �(�ן"ומהרמב�.ועיין �השנהבמלחמות �.כח�ראש

�הרי �הכא�ודכו�,נראה�דסבר�)ף"מדפי לעיכובא��שהיאנה�דאיירי

�פירוש�המילות�,כונת�המצוה�היינו �בדיעבד�וכונת �מעכב �.אינו

� �צריךד�,כתב�א"עהגרובחידושי �אלא��אין �המלות �פירוש כונת

�שמים �מלכות �עול �מה�,קבלת קראה�דב�).יג(�לעילד�'גמודייק

��.�צאכשאינו�מבין�מה�שקורא�י�אפילו�לשון�הקודשב

�,כתב�א"הרשב�.יוחנן�אמר�כל�הפרשה�כולה�בעמידה�'ור,�'גמ)�י

עמידה��אין�צריך�,כונה�אין�צריךדרבי�מאיר�דלהלכה�דפסקינן�כ

� �אלא �כר�,הראשוןבפסוק �ודלא �כר' �ודלא �יוחנן �ש"והרא�.נתן'

�,דמהלך�צריך�לעמוד�עד�על�לבבך�ד"הראבהביא�דעת�)�סימן�ג(

� �בעיניו�,):יט(�ביומאכדאיתא �לרמוז �לו �אין �ראשון �ןוכ�,דבפרק

� �בשם �"הריהביא �קריאת�ף �דחשיבא �הפרק �בכל �לרמוז דאסור

��.�עראי

�'גמ)�יא �ר�שמע�ישראל�ה"ת, �ה' �אלוקינו '� �זו �שמע�קריאתאחד

� �יהודה�הנשיאשל ��.רבי דהוא�משום��,א"ריטבה�חידושיבוביאר

�היום �כל �בתורה �עוסק �יונהוב�.שהיה �רבינו �(�תלמידי .�טלקמן

דהא��,דאורייתאפרק�ראשון��דדווקא,�הוכיח�מכאן�)ף"מדפי�הרי

�ד �דסבר �מאן �שמעאיכא �דו�.דרבנן�קריאת �בכמה�אף מצינו

�ד �דפסקינן �שמעמקומות �בפרק��היינו�,דאורייתא�קריאת דווקא

�רבי �אמר �דעלה ��ראשון �כאןיאשיה �כונ�עד �וקריאהמצות ,�ה
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�בכוונה �סגי �ואילך �ו�.מכאן �דסגי�דאף �כרבא �פסקינן �כוונה גבי

�ראשון �מקום�,בפסוק �הלכה�מכל �קריאה �כמותו�לגבי ושמע�,

�ד �הנשיאישראל �יהודה �ראש�רבי �פרשה �הביא��.ונההיינו ועוד

� �פ(�ירושלמיבדאיתא �ה"שבת �ב"א �פש) �על �המצות��יאף שכל

קריאת�שאני�מצות��,אסור�לדחותם�מפני�תורה�מעשהשיש�בהם�

�אמירהשהיא�מצות��שמע �ג(ש�"וברא. �סימן �הכא�) �דשאני כתב

��.�דרבים�תלמוד�תורהשהוא�

�.בשעה�שמעביר�ידיו�על�עיניו�מקבל�עול�מלכות�שמים,�'גמ)�יב

כדי�שלא�יסיח�דעתו��יינודה�,כתבו�ה"ראביוה�א"הריטב�חידושיב

�הכונה �שלא�יראה�שהוא��,פירשו�הגאונים�מנםא�.מן דהוא�כדי

��.�רומז�בעיניו

�'גמ)�יג ,� �בה �דאית �אשמעתא �רבי �דמהדר �מצריםהיינו �.יציאת

�דד�,א"ריטבה�חידושיב�כתב �יציאת�אף �פרשת �לקרות יכול

�היום �כל �מקום�,מצרים �ל�מכל �לסומכה �שמע"רצה �"קריאת

� �חכמיםכתקנת �ו, �יצאאף ��שכבר �,דאורייתא�"קריאת�שמע"ידי

�דכל�זה�כתבו�.דרבנן�קריאת�שמעיוצא�בברכות�גם�ב�כל�מקוםמ

�אומנ �תורתו �שהיתה �ברבי �כן�,תוודוקא �שאין ��מה �דבעינןאנן

� �לקרות �שמעלהקפיד �יוסףו�.בברכות�דאורייתא�קריאת �בבית

�דברכות�,כתבשא�"הרשבת�"שומהביא��)ה�אלא"ה�סודבסימן�רל(

�שמע" �כברכת�המצות�"קריאת �ואינם �עצמם �בפני אלא��,נתקנו

כדברי��כתבולכך��.הולאחרי�"קריאת�שמע"�שרבנן�סמכום�קודם

שיכול�)�ף"מדפי�הרי�.א(�תלמידי�רבינו�יונהבשהובא��רבינו�האי

� �לקרות �שמע"לכתחילה �בברכותיה�"קריאת שהציבור��היכא,

�מקדימים�לקרות�קודם�צאת�הכוכבים �שלא�לצאת�בזה, �,ויכוין

��.�"עקריאת�שמ"יוצא�ידי�תקנת�ברכות��מכל�מקוםו

�'גמ)�יד �ר, '� �אומר �וכובאיהודה �היראה �מפני �שואל �.'מצע

�יונה �רבינו �אפשר��,הביא�בתלמידי �האם �המפרשים דנחלקו

�ולק �לקדיש �הפרק �באמצע �ולברכולהפסיק �יש�אומריםד�,דושה

�,ה�שואל"ד�'התוס�כתבווכן�,�חשיב�מפני�הכבוד�ופוסקדהא�נמי�

� �סבר �יונההוכך �רבינו �פו�,יש�אומריםו�.תלמידי דאין��,קסדאינו

�אחד �משבח �להפסיק �אחר�ראוי �לשבח �יונההו, �רבינו �תלמידי

�לשיטתו �ראיה �הביא �לקמן, �דפליגי �מ�,):כא(�מהא פסיקין�האם

�אי �לקדושה �מ�,לאו�בתפילה�לקדיש�או קריאת�ותפילה�חמירא

��.�נפסק�להלכה�וכן,�שמע

�.'ח�אסור�דמשמע�לקמן�וכו"אבל�באמצע�י�,שואל�ה"ד�'תוס)�טו

�,קריאת�שמעשברור�שתפילה�חמירא�מ�אףד�,נחלת�דודבביאר�

�ב�אדה �ל(�לקמן�מתניתיןאיתא �בשלומו�ד:) �שואל �המלך אפילו

�נחש�כרוך�על�עקיבו�לא�יפסוק�אפילוו �הוה�אמינא�מכל�מקום,

מבין�גאולה��קל�וחומרמ'�תוסהובעצם�ראית��.דכבוד�שמים�עדיף

�ה�,לתפילה �דודתמה �גאולה��,נחלת �דבין �הפסקה דדלמא

��.�מאמצע�הפרקלתפילה�חמירא�טפי�

�ד"אב)�טז �ור"ר, �מ �וכו' �יהודה �קדיש�' �לענות �שמותר נראה

�ק �באמצע �מזה"וקדושה �גדול �הכבוד �מפני �לך �דאין '�תוסב�.ש

�כאן(�א"הגרע �למשניות (� �מדברי �תוסדייק �אלו' �בגוונא�, דדוקא

� �עוסקים �הציבור �שכל �משיבבקדושה �חשיב �עוסקים�, �אי אולם

ם�לברך�דחשיב�ושומעים�רעם�או�ברק�אין�רשאי�קריאת�שמעב

�מגן�אברהםוב�.ולא�שרי�אלא�בבין�הפרקים,�כבודשואל�מפני�ה

��.�דפוסק�,כתב�)ה"ו�סק"ס�סימן(

��

 א�"ד�עדף�י

�'גמ)�א �שיפסיק, �ובמגילה�מהו ��.בהלל �א"רשבה�חידושיבביארו

�"ראב �ה(�ש"ראובה �)סימן �הפסקה�, �דיני �ככל �שיפסיק דהיינו

�הפרקים�ד �ובין �הפרק אף�ד�,כתב�ח"ובצל�.קריאת�שמעדאמצע

�מדרבנן ��םהשוו�,דהם �שמעלברכות �מדרבנן�קריאת �הם �,דאף

�מקוםו �אלא�מכל �בהם �פוסק �ה�אין �ומפני �למר�הכבוד יראה

��.�והלל�ומגילה�לא�גרעי�,כדאית�ליה�ולמר�כדאית�לה

�כתב�.'אמר�רבה�ימים�שהיחיד�גומר�בהם�את�ההלל�וכו,�'גמ)�ב

�יונה �רבינו �אדרבי�,בתלמידי �פליג ם�דבימי�סברו�,חייא�דרבה

�,שגומרים�בהם�את�ההלל�אין�פוסקים�בהם�כלל�באמצע�הפרק

�היראה�אפילו �(�,מפני �נפשמלבד �פוסקין��משום�,)פיקוח שאין

�מקום �של �שבחו ��.באמצע �"רשבה�חידושיבאמנם בשם��כתבא

�כ�,גאון �קריאת�שמעדדינו �גומר�בהם�את�, �היחיד ובימים�שאין

� �שוא�אפילוההלל �הפרק �שלוםבאמצע �ומשיב �הכבוד �מפני �ל

�אדם �דרבינא�.לכל �לקמיה �דאיקלע �שבא �בר �שאין��,ורב בימים

�ההלל �את �בהם �גומר �הקדים��,היחיד �ולא �הפרק �באמצע היה

��.�שלום�לרבינא�דלאו�אורח�ארעא�למיעבד�הכי

�ימים�ה"ד�'סתו)�ג �מנהג, �על �דמברכין �ראיה ��.ועוד '�בתוסכתב

כיון��,לא�היה�מברך�על�הלל�שאין�גומרים�אותוי�"שדר�,ש"הרא

�:)מד(�בסוכהוהוכיח�מהא�דאיתא��.רכין�על�מנהגדאין�מב דאין�,

�ש �ערבה �חביטת �על �נביאיםמברכין �מנהג �דחה�"והרא�.היא ש

�ראיתו �תקנה, �ואין �בעלמא �טלטול �רק �כן�,דהתם�הוי �מה�שאין

�א�תקנה�חשובהבהלל�שהי .]� �קיא(�ש"ת�הריב"שובועיין ,�)סימן

�קריאתד �למנהג �ערבה �חביטת �מנהג �בין �לחלק �ליה �סבירא �לא

���].ההלל�בראש�חודש

�ש�,ד"בא)�ד �וכוויש �הלל �האומר �דיחיד �לומר במלא��.'רוצין

��,ביאר�הרועים �:)חכ(�בתעניתדהא�איתא �ואם�, �יתחיל �לא יחיד

�התוס�וכתבו�.התחיל�גומר �)ח�ימים"יה�"ד�.י�בערכין(' שציבור�,

�ממנהג �רק �חייבין ,� �אין �שביחיד �מנהג�אפילוומשמע �זהו, �על

��.�רצה�לחייב�עצמו�יכול�לחייב�אם�אפילו�הכיד'�התוס�כתבו

בשם��א"הרשב�חידושיב�כתב�.ל�טועם�ואין�בכך�כלום"א,�'גמ)�ה

�אם�הוא�,רביעית�בפעם�אחת�אפילודיכול�לטעום��,רב�האי�גאון

�שלא�יבלע �(�ש"הרא�כתבו�.אדם�שיכול�להעמיד�עצמו �,)וסימן

ל�לגבי�אב,�פולטו�חשוב�הנאה�לגבי�תענית�אפילודטפי�מרביעית�

�לא �מעיודב�,ברכה �הנאת ��.עינן �צ(�ט"יוובמעדני �אות �,תמה)

�בכלל�להקל �ועד �עד �ברביעית�ואמרו �הקלו �מקוםדב�,אמאי �כל

איבעיא�ה�"ד�:כו(�'התוס�כתבוכמו�ששיעורי�חכמים�הם�להחמיר�

��.�)להו

�'גמ)�ו �ר, �תרגמה �לפתחו�באא' �פ�.במשכים ה�"ד�י"רשירש
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�דא�,תרגמה �ושמואל �דרב הביא��א"ריטבה�חידושיבו�.סריהא

� �מפרשיםבשם �ד�,יש ��אייראמתניתין �שהתפלל�בגוונא שאותו

�שלא�התפלל �אותו �של �לפתחו �משכים �שהשכ, �לפתחו�וכיון ים

�שלום �לו �שיקדים �הוא �"ובצל�.ראוי �קשיא��,הקשהח מאי

�נמי�התירה�לשאול�מפני�הכבוד�או�מפני�תיןהא�מתני�מתניתיןמ

�לחבירו �שלום �שאלת �סתם �ולא �היראה �מיבעיא. לדעת��ולא

�רבו�)ירוש�המשניותבפ(�ם"הרמב �אביו�או ,�דמפרש�דכבוד�היינו

דאביו�או�רבו�בכלל�סבירא�ליה�ד)�סימן�ה(ש�"להרא�אפילואלא�

�הם �יראה �מקום, �בחכמה��מכל �ממנו �שגדול �מי �הוא כבוד

� �ד�איןו�,א"רשבה�חידושיבכמבואר �לרב �דמקשה סבירא�לומר

� �אדםליה �לכל �שלום �משיב �הפרקים �רב�,דבין איירי��דהא

��.�ולא�בהשבת�שלום�בשאילת�שלום

�טועם�ה"ד�'סתו)�ז �ד"בתוה, ,� שאר�תעניות��אפילוובליעה�אסור

�ו�.'וכו �יהושעדייק �מדבריהם�הפני �תעניות"ד, כוונתם��"שאר

�טפי �קילי �וממילא �הכתובים �על��עייןו�.לתעניות �שהקשה מה

�יוסף �דבריו�ח"צלוה�.הבית �היינו��,ופירש�,דחה �תעניות דשאר

���.'גמב�מה�שביאר�עייןו,�שאינם�כתובים

��

��ב�"ד�עף�יד

�חידושיבבתלמידי�רבינו�יונה�ו�ופירש�.מתחוזר�ואומר�א,�'גמ)�ח

�אגוונא�,א"ריטבה ��דקאי �מפני �או �היראה �מפני הכבוד�שפסק

אבל�בלא�שהיה�פשיטא�,�ץ"שלאחר�שאמר�אמת�או�שהמתין�ל

��.�דלא�יאמר�פעמיים�אמת

�'גמ)�ט �מצרים, �יציאת �לאדכורי �בעי �חידושיב�כתב�.והא

�לאקשוייד�הדין�הואד�,א"הריטב �לאח�מצי �שתים ריה�דבעינן

�וליכא �מינייהו, �חדא �דנקט �ליה��,תירץ�ח"ובצל�.אלא דאלימא

�מצריםלמינק �יציאת ��ט �דרבנן�דאורייתאשהיא �ברכות .�ולא

�ומינ �הוכיח �מק"פ(�ם"הרמבה �ה"א �גמ�)ג"ש �ל�'דסתם ה�סבירא

��.�דאורייתאבלילה�היא��יציאת�מצריםדזכירת�

�'גמ)�י �ר, �א"תניא �יוחי �בן �ש �בדין �ומר פני�ה�הקשה�.'וכוהוא

והיה�אם��דאורייתאפרשה�ראשונה��וסקיםהא�לרוב�הפ�,יהושע

�שמוע�דרבנן �ידמקד�תיפוק�ליה�אם�כןו, .�לדרבנן�דאורייתאמינן

�דרבנן�,ותירץ �שמוע �אם �דוהיה �הטעם �עיקר מחמת��,דהא

�כתיב �תורה �בדברי �ובקומך �כןו�,דבשכבך ��אם דמדאורייתא�אף

�בה �מקיים �ק�אינו �שמעמצות �ריאת �מקום, ��מכל תלמוד�מצות

��תורה �בהידורבמקיים �ולמדתם�,ה �בה �כתיב �דהא �עול�, וכן

�מצות �ליה�אם�כןו. להקדימה�לשמע�ולסמכה�לאהבה�רבה��הוי

�התורהשנ �ברכת �מדין �תקנה �ו, �תתיישב �נמי �'התוס�קושיתבכך

��.�ה�למה�קדמה"ד

.�'ת�וכו"וא,�ד"בתוה,�ויאמר�אינה�נוהגת�אלא�ביום�ה"ד�'סתו)�יא

�תמה��)'ל�סימן(גת�אריה�בשא �דאמרלאהא�דהקשו ציצית��מאן

�חובת�מנא �דאמרהא�ל, ��חובת�גברא�מאן �חייב�ללבוש�נמי אינו

להטיל�אלא�דאם�יש�לו�טלית�על�גופו�חייב��,גופו�ציצית�על�גבי

כיון�דבלילה��רמאגמן�שהזעשה��ולדידיה�חשיב�מצות,�בה�ציצית

�חייב�להטיל�ציצית �אינו דבלילה�אין�ה�דידיאף�לנימא��אם�כןו,

�חייבים �קופסא �כלי �הר. �"ובהגהות �טויבש �תוסד�,ביארש סברי�'

מצוות�עשה�שהזמן�ציצית�חובת�גברא�הוי��מאן�דאמרדל,�לחלק

��,גרמא �אותו �וראיתם �בה �שאין �בלילה �דפטורה �ידיכיון �על

�הגברא �כן, �שאין �דאמרל�מה �ש�מאן �דאף �מנא חובתו�חובת

קרינן��מכל�מקום,�דבקופסא�ואין�רואים�אותו�תמי�כשהוא�צרור

מכל�ד�,ותירצו�.על�כן�חייב�אפילו�בלילה"�אשר�תכסה�בה"ביה�

��.�בעינן�דבשעת�כיסוי�יוכל�להתקיים�וראיתם�אותו�מקום

�תפילין�ה"ד�'סתו)�יב �ומנח �מקום, �תפילין��מכל �בין �לחלק יש

�(�ש"ברא�.לטלית �יסימן �מצוה��,לחלק�הוסיף) �היא דתפילין

�כן�,שבגופו �שאין �מצ�מה �אינה �שחייבה�ציצית �אלא �בגופו וה

�,וסיים�.כנפות�ויכול�ללובשו�לאחר�זמן'�ד�התורה�בבגד�שיש�בו

� �בין �להפסיק �עטיפת�ציצית�קריאת�שמעדאין �בשביל �.לתפילין

�יוסףו �איסור��,כתב�)ז"ס�סימן(�הבית �אין �ישראל �גאל דקודם

�ברכה �בלא �בציצית �להתעטף �ב, �אפילו �שמעדהא קא��קריאת

�לן �וקור�משמע �מלאכתו �דעושה �שמעא �פרשה��קריאת מלבד

��.�ח�צריך�להחמיר�גם�בעיטוף"בין�גאל�ישראל�לידאלא�,�ראשונה

�ד"בא)�יג �גאולה�, �בין �תפילין �להניח �שמותר �משמע ומהתם

�דודה�כתב�.לתפילה �דתוס�,נחלת �לתפילה��סברי' �גאולה דבין

�הפרקים �ומבין �הפרק �מאמצע �קל �יותר �ליה��הכי�ולא�איד, הוי

� �הפרקים�או �בין �באמצע�הפרק�קודם�שירה�אפלרב�להמתין ילו

�חדשה �תוס. �דייקו �ומכאן �גאולה��דשרי' �בין �תפילין להניח

�ד �לשון��:והטעם�,וקאלתפילה �נזכר �לא �לתפילה �גאולה דבין

ודלא�,�בפרקים�ובין�הפרקים�מה�שאין�כן,�אלא�גודל�ענינו�איסור

דבין�גאולה�לתפילה�חמיר��כתבוש�,ה�שואל"ד�):יג(�לעיל'�תוסכ

�מאמצ�אפילו �יותר �"ובצל�.הפרקע �תוסד�,כתבח �מלשון�' דייקו

דמשמע�שהתפלל�מיד�לאחר�מיכן�שמונה�,�"ומנח�תפילין�ומצלי"

למסקנה�דשלוחא�הוא�דעוית�,�והא�דלא�הקדים�להניחם�.עשרה

��.�איחר�להביאםד�משום,�ניחא

��

 א�"ו�עדף�ט

�,א"הריטב�חידושיב�ביאר�.וזו�היא�מלכות�שמים�שלימה,�'גמ)�א

�כנגד �הם �שבראש �המוח�דתפילין �הלב, �כנגד �שבזרוע ,�ותפילין

�לעבודתו� �ותאוותינו �מחשבותינו �מכוונים�לשעבד ובשניהם�אנו

קריאת�וכשמניח�תפילין�ומקבל�עליו�עול�מלכות�שמים�ב,�יתברך

�שמע �שמים, �מלכות �עול �זו �שלימה�הרי .� �"מתפלל"ומהלשון

�עליו�,משמע �להיות�התפילין �צריכים �בתפילה �נפסק��,שגם וכך

��.�)ד"כ�סעיףה�"כ�סימן(�שולחן�ערוךב

שזמנה�קבוע��קריאת�שמעבעידנא�ד,�קריאת�שמעה�ל"י�ד"רש)�ב

דתפילה�יש�לה�תשלומין��,י"כוונת�רשד�במראה�כהן�ביאר�.'וכו

סבירא�ליה�ד�הכל�בוולדעת��.קריאת�שמע�מה�שאין�כן�,כשנאנס

�ל �שמעדגם �תשלומין�קריאת �לה�,יש �גרס ה�"ד(�'תוסוכ�,לא

�)אמאן �דודוב, �שכר�ד�,ביאר�נחלת �בה �יש �זמנה �לאחר תפילה

�תפלה �כן, �כעוסק�בתורה��מקבלש�,קריאת�שמע�מה�שאין שכר
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�דאורייתאשהיא��קריאת�שמעד�,כתב�א"רשבה�חידושיוב�.בלבד

�הקלו ,� �כמו �דאיכא �קרי �בעל �דאמרגבי �לטבול��מאן �צריך דאין

�שמעל �קריאת ,� �טומאהמשום �מקבלים �תורה �דברי �דאין מה�,

�כן �דרב�שאין �שהיא �אף �ב�.נןלתפילה �דודועיין שביאר��נחלת

��.�דבריו

�'נימת)�ג �יצא, �לא �למפרע �"רש�פירש�.הקורא �י �יג(לעיל ה�"ד.

�דלמפרע�היינו�שאומר�את�התיבות�למפרע�,)מדברים תלמידי�ו.

�יונה �פירש�רבינו �למפרע, �הפסוקים �את �דקורא �דהכוונה אבל�,

�קריאת�שמעמ�ב"פ(�ם"הרמבדאם�קורא�הפרשיות�למפרע�הביא�

�,הקשה�עליוו.�תובין�כסדרדבתורה�נמי�אינן�כ,�איצד,�כתב)�א"יה

� �לעיל �תנן �.יג(דהא �וכו) �שמוע �אם �לוהיה �קדמה �למה חזינן�ו'

ועיין�.�דהא�לכתחילה�והא�בדיעבד�,ותירץ�.דצריך�להקדים�שמע

��).מה�דברים�אמוריםה�ב"סימן�סד�ד(�בביאור�הלכה

כי�,�מ"תרתי�שה�"די�"רשירש�פ,�י�תרתי�שמעת�מינה"ור,�'גמ)�ד

שמע�מינה�נמי�דצריך�,�מי�שמע�בכל�לשון�שאתה�שומעדרשת�נ

בעי�קרא�לכל�דכיון�ד�,א"הרשב�חידושיב�פירשו�.להשמיע�לאזנו

דאי�,�ממילא�שמעינן�דצריך�להשמיע�לאזנו,�לשון�שאתה�שומע

�צריך �בעלמא�אין �בהרהור �סגי �לאזנו �להשמיע �גבי�, וכדמשמע

� �לקמן �קרי �):כ(בעל �לשון, �חילוק �שייך �לא �ידושיחבו�.ובהרהור

�לאזנו�,כתב�א"הריטב �להשמיע �דצריך �רחמנא �דכתב �,דכיון

דאי�אינו�מבין�מה�,�ממילא�שמעינן�דמהני�בכל�לשון�שהוא�מבין

��.מהני�שמשמיע�לאזנו

�'גמ)�ה �ר"ע, �קאמר �לא �"כ �גבי �אלא �יצא �לא �שמעי �קריאת

�ס�,א"הגרע�הקשה�.דאורייתא �דעתאמאי דחרש��'גמד�לקא

�,לאזנו�דלא�יצא�בדיעבדואינו�שומע�שתרם�ולא�השמיע��המדבר

�ב �פ(�מתניתיןהא �תרומה��,איתא�)ו"שם �תרומתו דאילם�שתרם

�כללשלא�בירך��אף�על�פי �דגרע�מלא�בירך�כלל, �יתכן ובנו��.וכי

�איגר"הגר �ח"שו(�ש �"ת �כתבים �דמהני��,תירץ�)'ג�סימןא דהא

ומהני�בדיעבד�כיון�שראוי�לדבר��,כשמהרהר�הברכה�ביינובאלם�

��.�עיין�שם�,מע�כעונהשמיעה�מדין�שו�ל�ידיע

�ד"רש)�ו �דרבנן"י �ברכה ��,ה �המצות �כל �רבנן �דאמור מברך�כולן

�לעשייתןעליה �עובר �הברכות�לאחר��,א"הגרע�כתבו�.ן דאם�היו

�כדרך�הודאה�על�שזכה�לעשותם�העשייה לא�היה�שייך�לומר�,

�ברכה�יעכ �ב�המצוהדחסרון �דהמצוה�היתה�בהכשר, �כיון �לכך.

�לעשייתן�כתב �המ�,עובר �קיים �בירך�שלא �שלא �כיון �כדין צוה

��.�לפניה

��

��ב�"ו�עדף�ט

�'גמ)�ז �כר, �הלכה �אשמועינן �דאי �וצריכא '� �אמינאיהודה �הוה

�ל�,ח"הצל�כתב�.לכתחילה�אפילו �אמאי��,הקשותדאין �הכי דאי

�כר �הלכה �נקט �בסתמא' �יהודה �דדוקא�ד, �למיטעי �דאפשר כיון

�דיעבד �ליה�, �למימר�כרבי�מאירהוי �דעדיפא�ליה�למימר�הלכה.

מהני�נראה�דרבי�מאיר�דמ�,ועוד�.מתניתיןודה�שמפורש�ביה'�כר

ואנן�פסקינן��,שאמר�אחר�כונת�הלב�הן�הדברים�,בהרהור�אפילו

��.�הרהור�לאו�כדיבור�דמי

�ד"רש)�ח �"י �אמוריםה �דברים �בן��,במה �כגון �מצות �לחינוך הגיע

�עשר �ובן �שדהה�הקשה�.תשע �מצות��,מרומי �דוכתא �בכל הא

� �כדאיתא �הענין �לפי �חינוך �).מב(בסוכה �.פב(�וביומא, איתא�)

י�סבר�"דרש�,ותירץ.�שהחמירו�רק�שנה�ושנתיים�קודם�בר�מצוה

�ןהזמ�אהזמן�דביומא�הוו,�לכל�התינוקות�דקבעו�זמן�חינוך�כללי

�הכיפורים�ביותר�מאוחרה �יום �לגבי �לכולם �שקבעו �הוי, �והכא

�עיין�שםו�.להוציא�אחרים�ידי�חובתם�הזמן�שנקבע�לכולם�לגבי

��.�י"רש�שהוכיח�כדברי

�'גמ)�ט אבל�בשאר�מצות��קריאת�שמעב�אמר�רב�יוסף�מחלוקת,

�הכל �יצא�דברי לרב��,ד"הראבהביא�קושית��א"רשבה�חידושיב.

�דיו �סף �ליה �ושמע"דסבירא �ב�"הסכת �תורהנאמר �דברי אמאי�,

�מצות �בשאר �לכתחילה �לאזנו �להשמיע �צריך דמאי��,ותירץ.

נו�הסכת�דהיי�,"הסכת"קאי�א�,כתיב�בדברי�תורהדאמרינן�ההוא�

�שתקיים�אותם �כדי ,� �ה�"ושמע"אבל �כל �על מצות�שצריך�נאמר

�לאזנו �להשמיע ��.לכתחילה �לגבי �שמעופליגי �קריאת �דר, יוסי�'

�ב �דגם �כיון �לכתחילהסבר �שמע �בענין �מצות �שאר �הכי, �משום

מע�אתי�דש�סברי�"ור,�קאי�אדיעבד�קריאת�שמעשמע�שנאמר�ב

�שומע �שאתה �לשון �בכל �פירש"והרשב�.למימר פליגי�ד�,א

�גופיה�"הסכת�ושמע"ב �דר, �דריש�' שצריך�להשמיע��"שמע"יוסי

�לכתחילה �לאזנו �משמיה�דרביה�ו"ור, �י �מאיר �ליה�רבי לא�דרשי

�ל �אלא �להכי �תורהכלל �כמו��,דברי �נחלקו �ישראל ובשמע

��.�שנתבאר�לעיל

�'גמ)�י �,מצפה�איתןההקשה��.א�נילף�כתיבה�כתיבה�מהתם"סד,

� �דן �אדם �אין �שווההא �הכא��,ותירץ�.מעצמו�גזירה דשאני

� �שווהדנתקבלה �הספר��גזירה �על �מזוזה �כתיבת �לענין �דילפי זו

�גוונאו�,):לד(�במנחותכדאיתא��,מסוטה �תוס�כתבו�כהאי �שבת('

��.�)ושויןה�"ד�.קלא

�'גמ)�יא ותיותיה�מצננין�לו�באומדקדק��קריאת�שמעכל�הקורא�,

�גהינום .� �נפשך�,ח"צלההקשה �גיהנום�מ�ממה �גמור �צדיק �איאי

�גביה�עבידתיה �רשע�וחייב�לסבול�ג, �הואאיזה�עונש��,נוםיהואי

�סובל �ואינו �לגיהנום �כשנכנס �פי�,ותירץ. �ש�על חכמי��כתבומה

�גיהנום�ד�,המוסר �דרך �עוברים �עדן �לגן �כשנכנסים �צדיקים גם

�בכחם� �ואין �בגיהנם �דים �שסבלו �הרשעים �את �בכך ומעלים

��.באותו�זמןולאותו�צדיק�מצננין�לו�גיהנום�,�לעלות�לבד

��

��א"ז�עף�טד

�'גמ)�א �ימיכם�סירכיה�נקט�ואתי, �ירבו �אבל�פתח�בלמען �פירש.

�ה�סרכיה�נקט"ד�י"רש �ועד�אמת�ויציב�וכו, .�'דאין�לטעות�מכאן

"�ְלַמַען�ִיְרּבּו"דידע�שאמר�,�י"ביאר�כוונת�רש�א"רשבה�חידושיוב

� �באמצע �תחילת��"ַוֹּיאֶמר"ונמצא �וקרא �טעה �אם ומסתפק

�הפרשה �דלא�טעה, �אמרינן ,� �ירבו�כיון �למען �זכור�שאמר שהוא

�ימיכם �ויציב�, �אמת �עד �בפיו �שגורה �הפרשה �אותה �שכל לפי

�השמיט�ממנה�כלום�חזקה�שלא �פרשת�ו. לא�מסתבר�לחלק�בין
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�פרשיות �לשאר �ויאמר �בגמ, �שאמרו �ומה �וטעה"' איירי��"קרא

�היכן �יודע �ואינו �שדילג �ביודע �ביאר. �שאמרו��,לכך �אמה דקאי

�כתיבה�לכתיבה" �בין �"טעה �למען�וע, �כבר �דאם�אמר לה�קאמר

�ירבו �ואתי, �נקט �דסירכיה �קאמר �שניה �כתיבה �[ודאי לכאורה�ו.

�עיון �צריכים �דבריו �רש, �סיים"דהא �אלא�"�,י �לחזור �צריך ואין

�"לאמת �דבריו, �ומשמעות �ויציבד, �אמת �לאחר �באוחז ,�איירינן

מה�שאין�כן�לאחר�,�סירכיה�נקטד�וןכי,�ודינו�לחזור�לאמת�ויציב

�מיכן �מ, �שרשאבל �תיתי �לא�"היכי �אחרות �שבפרשיות �יסבור י

��].�אמרינן�כן

�הקורא�ה"ד�'תוס)�ב �פי, �וכו' �ש' �פסוק �או �תיבה �צריך�דלג אינו

�ואילך �פסוק �מאותו �אלא �יוסףו�.לחזור �,כתב�)ד"ס�סימן(�הבית

�הביא�ובאם�דילג�תיבה�אחת�).ד"ב�ה"פ(�בתוספתאדכך�מפורש�

דעת�הלבוש�,�מחלוקת�אחרונים�)ה"ד�סק"ס�סימן(המשנה�ברורה�

�ענין �בתחילת �שהוא �וכגון �שדילג �לתיבה �שדילג�כגו�,דיחזור ן

הכריע��אליה�רבהה�אבל�."ודברת"תיבת��"'וכו�ושננתם"מפסוק�

 .�צריך�לחזור�לראש�אותו�פסוקלעולם�ד�,מכמה�ראשונים

�,תלמידי�רבינו�יונהה�כתב�.האומנים�קורין�בראש�האילן,�'גמ)�ג

�דהו �הביתל�אפילותר �בעל �דא, �סיפא�ואיידי �למיתני יצטריך

וכן�.�נקט�נמי�ברישא�אומנים,�גבי�מתפללין�בראש�הזיתאומנים�

��.)ג�סעיף�ח"ס�סימן(�שולחן�ערוךב�הובא

�ו"ד�י"רש)�ד �בראש�הזיתמתה �פללין �וכו, �בזמן ויכולים�לעמוד�'

�וכו �בדוחק �שלא �יונהה�ביארו�.'שם �רבינו דהתירו��,תלמידי

�לפועלים�להתפלל�שם �דבזית�ותאנה�איכא, טירחא�יתירא��כיון

��.�בעל�הביתלירד�משום�שענפיהם�מרובים�ומבטל�ממלאכת�

�'גמ)�ה '�התוסכתבו��.ק�ראשון�הא�בפרק�שניהא�בפרא�קשיא�ל,

אלא�אפילו�פסוק�ראשון�,�דלאו�דווקא�נקט�פרק�ראשון,�ה�הא"ד

מדפי�.:�ט(ף�"הריאבל�.�פסוק�ראשון�לבדו:)�יג�לעיל(לרבא�דאמר�

רבא�דאין�מצריך�דאף�,�שונהדדווקא�נקט�פרשה�רא,�בכת)�ף"הרי

�ראשונה �הפרשה �בכל �ולא �ראשון �בפסוק �אם �כי �כוונה מכל�,

:)�יט(�ביומאכי�הא�דאיתא�,�מקום�מודה�דאין�עושין�אותה�ארעי

ואי�אין�בטלין�ממלאכתן�',�הקורא�את�שמע�לא�ירמוז�בעיניו�וכו

�ארעי �אותה �כעושין �חשיבי �ראשונה �פרשה �קריאת �.בשעת

�המאורוהבע ��,נקט�ל �ביומאדהא �שם(�דאמרו �לרמוז�) דאסור

בפרק�"�וביומאוהא�דאמרו�בסוגיין�,�הוא�נהומשום�כו�ולקרוץ�נמי

�לר�"ראשון �אמרו' �יוחנן �בטלין�, אבל�לרבא�דוקא�בפסוק�ראשון

�ממלאכתן �נמיו, �ולקרוץ�הכי �לרמוז �אסור �גמוה, �מילתא�' נקטה

��.�כוונה�אין�צריךדבפרק�שני��לכולי�עלמאא�דדפסיק

�הארץ�וחותם�ה"ד�'תוס)�ו �בברכת �הם��,ד"בסוה, דטרודים

� �הביתבמלאכת ��.בעל �צ"ס(�ט"יוובמעדני �ביאר�)ט"ק בעל�ד,

ל�מנין�הברכות�"ולפיכך�עקרו�חז�,יטרידם�ולא�יוכלו�לכוון�הבית

�כוונה �בלא �מהרבות �בכוונה �מעט �יוסףו�.דמוטב �סימן(�בבית

��)א"קצ �מדברי �(�ם"הרמבדייק �המצוות �יטספר דמנין��,)מצוה

�התורה�הברכות�אינם �מן �דבר�, �לומר�שחכמים�עקרו �צריך ואין

��).א"סקסימן�קצד�(מגן�אברהם��ועיין�.מן�התורה

�'גמ)�ז �הארץ, �בברכת �ירושלים �בונה ב�"פ(�בירושלמי�.וכוללין

�ברייתא�)ה"ה �מהאי �מלאכה��,הוכיחו �לעשות �לאדם דאסור

�שמברך �הכי�ולא�דאי�,בשעה �שת, �אחרונות��ייברכו ברכות

קצא�סעיף��סימן(�שולחן�ערוךבנפסק�וכן��.כשעוסקים�במלאכתם

�"בט�כתבו�).ג �)א"סקשם�(ז �ב, שלא�יעשה��,כל�מצוהדהוא�הדין

וה�בלי�על�עשיית�המצבכך�כי�מורה��,המצוה�ויעסוק�בדבר�אחר

פרק��ויקרא(נכלל�במאמר�התורה�ו�.כוונה�אלא�דרך�עראי�ומקרה

�ֶקִרי"�)כא�,כו �ִעִּמי �ֵּתְלכּו �כתב�".ְוִאם �הדיןד�,עוד ור�דאס�הוא

�שעה �באותה �בתורה �ועוסק��אפילוו�,לעסוק �זו �במצוה עוסק

��.�כי�אחד�מבטל�חבירו�,במצוה�אחרת�עמה�אינו�נכון

�'גמ)�ח �לפניה, �מברכין �ואין �הגר. �"בהגהות �(א �אאות הביא�)

דהטעם��,כתבובמאירי��.דמברכין�לפניה�ף�והגאונים"הרידגירסת�

��.�הוא�כיון�דברכתה�קצרה�לא�חשו�לביטול�זמן

י�"ק�סימןוב'�א�סעיף�ב"קצ�סימן(�שולחן�ערוךב�תבכ�.שם',�גמ)�ט

�ב �בכך�,)סעיף �להקפיד �אדם �בני �דרך �אין ומסתמא��,דהאידנא

�כתקנם �הברכות �שיברכו �הפועלים �שוכרים �דהכי ,�אדעתא

�ד �מברכין �ולפיכך �ברכות' �י. �אלא �הביננו �מתפללין �אין .�ח"וכן

�ה�וכתב �ברורה �סקי"ק�סימן(משנה ��,)ב"י �שאין בעל�דבמקום

�מקפיד�הבית �ל, �לילך �הכנסתמותרים �בעשרה�בית ,�להתפלל

�הביאו �בד, �האם �האחרונים �גוונאנחלקו �לפני��כהאי יורדים

�התיבה �שם. �עיין .� �השלחן �יכול��,)יק�סימן(ובערוך �אם נסתפק

�הביתה �הביננו�בעל �שיתפלל �הפועל �עם �להתנות �לומר, �דיש

��.�דלאו�כל�כמיניה�להתנות�נגד�המנהג

סימן�(�הלבושוביאר��.עושין�בשכרןב�במה�דברים�אמורים,�'גמ)�י

�)קצא ,� �אין �בסעודתן �הביתדבעושין �כיון��בעל �בעכובן מקפיד

אבל�בעושין�בשכרן�,�שאינו�נותן�להם�שכר�אלא�הסעודה�בלבד

בעל�האם�ד)�ד"שם�סק(המשנה�ברורה�וכתב��.מקפיד�בעל�הבית

��.�מיסב�עמהן�מסתמא�מוחל�להם�הבית

��

��ב"ז�עדף�ט

�קי�מתוכש�',נימת)�יא �עבדו �תנחומיםטבי �עליו �הקשה�.בל

והלא�אין�מקבלים��,אם�היה�בן�חורין�אפילוד�,א"הרשב�חידושיב

שתלמידו�,�)ח"ב�ה"פ(�מהירושלמיוהביא�.�תנחומים�על�הרחוקים

��.ו�המשמשו�כרצונוחביב�כבנו�וכן�עבד

�רחץ"ד�י"רש)�יב �ה �ביום, �בו �ונקברה �רש. �דהוצרך �לומר�"הא י

דקודם�בירא�ליה�סד�יש�לומר.�רחץ�לאחר�הקבורה�דרבן�גמליאל

�ברחיצה �אבילות�ומותר �איסורי �כלל �נוהג וכדעת��,הקבורה�אין

�,)בתורת�האדם(�ן"הרמבאבל�דעת��).ב"אבל�המ�א"בפ(�ם"הרמב

�הסנדל� �מנעילת �חוץ �אבלות �איסורי �נוהג �הקבורה �קודם דגם

��.�ועטיפת�הראש�וכפיית�המטה

�'גמ)�יג �דרבנן, �אנינות�לילה �טו(�ש"הרא�.קסבר תלמידי�ו�)סימן

�יונהרבינ �ג�ו �הביאו �י(�ף"דעת�הרי�:'גמשיטות�בביאור�ה' מדפי�.

�ד�,)ף"הרי �נקטה �לשון �ל�"אנינות"הגמרא �,"אבילות"כביטוי

�הקבורה� �יום �שלאחר �הראשון �בלילה �אבילות �דדיני דהיינו
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וילפינן�,�כיון�דביום�הראשון�נוהגת�אבילות�מדאורייתא,�מדרבנן

� �מדכתיב �מ"אבילות�דיום�ראשון �באוני דאסור��"מנולא�אכלתי

�וקדשים �במעשר �המת, �על �אבילות �דיש �הרי �ילפינן�, ומיניה

דפחות�מיום�אחד��,"ואחריתה�כיום�מר"וכתיב�,�איסורי�אבילות

דביום�הראשון�נמי�אינו�,�ה�אנינות"ד'�ודעת�התוס.�אבילות�האינ

אך�שאר�איסורי�,�אסור�מן�התורה�אלא�במעשר�ואכילת�קדשים

�מדרבנן �הוו �הגמו�.אבילות �בלילה��,'כוונת �דנוהג דאנינות

�מדרבנן �ומעשר�היינו, �בקדשים �לאכול �האיסור �קאמר. �,והכי

�אנ �דין �דאם �ינות �נוהג �היה �וקדשים �במעשר �לאסור מן�היינו

בלילה�הראשון�האיסור�דרבנן�שאסרוהו�היה�,�גם�בלילה�התורה

�אבילות �תורה�,באיסורי �כשל �כעין��,אלים �רבנן �דתקון דכל

�תקון �מ�,דאורייתא �היה �באיסטניסולא �האי��.תיר �רב ודעת

�והגאונים �מדאורייתא, �אבילות �ימי �שבעת �לה��,דכל וילפינן

�גבי �ע�מדכתיב �אבל�שבעת"�ה"יעקב�אבינו ,�"ימים�ויעש�לאביו

� �גמליאלוהכא�נחלקו �גמליאלד�,וחכמים�בלילות�רבן דריש��רבן

��.�דלילות�בכלל�הימיםרי�סבוחכמים��,ימים�ולא�לילות

הביא�א�"הרשב�חידושיב�.א�לשלשהאין�קורין�אבות�אל,�'גמ)�יד

�לכבד�האבות�ולקרוא�בשמם��,ד"הראב�שופיר �עלינו �חיוב דאין

�אלא�בג �אבות' ,� �לומר �מותר �הוא�אבל �אבינו �שענה�לראובן מי

וא�אמהות�וכדמשווה�שיש�חיוב�לקר�נמצאד�,והקשה�עליו�.יעננו

�בינייהו�בסוגיין �חיוב�בד, �והא�אין בשם�רב��פירש�לכך�.אמהות'

דהכא�איירי�לענין�כבוד�בעלמא�ולומר�שאין�חשובין��,האי�גאון

� �ואמהות �אבות �ישראללהקרא �וארבע��לכל �אבות �שלשה אלא

��.�אמהות

�'גמ)�טו �א, �אותן �קורין �אין �ושפחות �כתב�.פלוני�באעבדים

העבדים�והשפחות�אין�קורין�להם�"�,)ה"נחלות�הד�מ"פ(�ם"הרמב

�ואמא�פלונית�שלא�יבוא�מן�הדבר�תקלה�ונמצא� זה�אבא�פלוני

�נפגם �"הסמ�וביאר�."הבן �"חו(ע �סקירע�סימןמ דכוונתו��,)ד"ט

��אותוד �לשפחה �פלונית"שקורא �"אמא �סבורים, �כך �ידי �ועל

�נפגם,�שהוא�בנה דיתכן�אף�ד�,נפגם�"אבא"וגם�כשקורא�לעבד�.

�ישראלית דהא�אין�קידושין�פגם�מיהא�איכא��מכל�מקום�,דאמו

��.בן�קדשתופסין�בעבד�והוי�

�'גמ)�טז �דחשיבי, �"והרמב�.משום �ה"פ(ם �מנחלות �ה"ד �,ביאר)

ם�קול�וכל�הקהל�עבדי�הנשיא�חשובים�ביותר�ויש�להמשום�דד

��.�אין�לחשוש�שיצא�פגם�מהדבר�,מכירין�אותן

�'גמ)�יז �צלותיה"ר, �דמסיים �בתר �הני��,ח"הצל�כתב�.א דכל

�תפילתם �לאחר �תפילות�אלו �דהוסיפו �אמוראי הוא�משום�מה�,

וכיון�שכבר�,�רחמים�שלא�יעשה�אדם�תפילתו�קבע�אלא,�שאמרו

�הגד �כנסת �אנשי �עלינו �יקבעו �תפילת �לחוב"ולה �ח �היכר�, אין

��.�שאנחנו�מתכוונים�לרחמים�ותחנונים�ונראה�כפורע�חובו�בהא

�'גמ)�יח �עינינו, �יחשכו �ואל �לבנו �ידוה �יעקב��ובספר�.ואל זרע

שלא�ידוה�לבנו��התפלל,�משום�דשמעתתא�בעי�צילותאד�,ביאר

��.�ו�עינינו�בלימוד�התורהבצרות�ודאגות�כדי�שלא�יחשכ

�'גמ)�יט �וכו, �צלותיה �בתר �רב �חיי' �לנו �ארוכיםשתתן ובספר��.ם

�עיניים ��פתח �דברי �מקובצתההביא �(�שיטה �חפבכתובות בשם�.)

ולפיכך�,�םדרב�חי�שלש�מאות�שנה�והיה�בזמן�התנאי�,ם"הרמב

התפלל�על�חיים�ארוכים�שופירש�דרב��.אמרו�רב�תנא�הוא�ופליג

��.ני�ליה�צלותיה�דחי�שלש�מאות�שנההא,�יום�בתר�צלותיה�כל

הא�ד�,ש"הרש�כתב�.חיים�שתמלא�משאלות�לבנו�לטובה,�'גמ)�כ

�ה �שימלא �התפלל �דלא '� �הזכרת �בלא �לבו ,�"לטובה"משאלות

�ובאמת היא��משום�דיש�דברים�אשר�דומה�לאדם�שהוא�טובתו

��.�לטובה�מוחלטתלכן�התפלל�לטובה�היינו�,�לרעתו

��

��א"ז�עדף�י

�'גמ)�א �בקרן, �אורה"ד�י"רש�פירש�.אורה�שתעמידנו �בקרן �,ה

�אורה �עומדים��,ביאר�א"ובמהרש�.בזוית �בגלות �שישראל דלפי

גם�אין�ו�,כל�כךבמקום�צר�ודחוק�כמו�בקרן�זוית�שאין�שם�מקום�

�האור�שולט�בזויות ,� �כןהתפלל�שאף �על�פי �זוית��תהיה, זוית�זו

���.ח"בצל�ועיין�עוד.�אורה�דהיינו�שתצילנו�מהצרות

�'גמ)�ב �מעכב, �מלכויות�ומי �ושיעבוד �שבעיסה �שאור �ח"ובצל.

�המלך�,ביאר �במצות �ושופט �דיין �היה �אלכסנדרי ולברוח��,דרב

�המלך �מצות �משום �יכול �היה �לא �שהשררה��.מהשררה וכיון

�הלב �גבהות �גורמת �והממשלה �שבעיסה�, �דשאור �אמר לפיכך

�שהשא�,מעכב �כמו �גבהות�הלב �גורם�שתגבה�העיסה�דהיינו ור

�למעלה �שי�.ותתפח �וכן �שמשום �מלכיות �יכול��הכיעבוד אינו

��.�לעזוב�השררה

�'גמ)�ג עיון�וב�.'וכו�ור�בכל�לבבךגמ�רבי�מאירמרגלא�בפומיה�ד,

� �ש�,כתביעקב �דלפי �מאיר �רק�מן��,רלמד�מאחֵ�רבי שהיה�תורתו

� �ולחוץ �:טו(�בחגיגה�דאמרינןכהשפה (� �מאיר �אכל�רבי תוכו

���.התפלל�שלא�יהא�טינא�בלבו�כמו�אחר�לכך,�וקליפתו�זרק

�'גמ)�ד �פי, �אמרי �לרצון �"הרשב�חידושיב�.יהיו �מכאןא �,הוכיח

�פי"ד �אמרי �לרצון �יהיו הביא�אמנם��.אומרים�לאחר�התחנונים"

�ד"הראב�דעת �ח�ברכות"מיד�אחר�י�דצריך�לאומרו, דאמרינן�וכ,

�י�,).ט(�לעיל �לאחר �לרצון �יהיו �ודוד�"דתקנו �הואיל �ברכות ח

��.�ח�פרשיות"אמרה�לאחר�י

�לשמההעושה�שלא��ה"ד�'תוס)�ה .�'ת�האמר�רב�יהודה�וכו"וא,

�התוס '� �שלומד��כאדה�,תירצו�ה�וכאן"ד�):נ(בפסחים �כגון מיירי

�בהלכה�ו �ל�מנתעשלא�כדי�להתיהר�ולקנטר�ולקפח�את�חביריו

�ה�,לעשות ��תםאבל �דומיא �שםמיירי �מיניה �לעיל יש��,דאמרינן

�שבתא שאין��,שפל�ונשכר�דלא�עביד�כוליה�שבתא�ולא�במעלי

�ר �לשום �עצלותמתכוון �מתוך �אלא �הכיאפ�,עה �עד��ילו גדול

�חסדו �להגרבאו�.שמים �נועם �"מרי �התוס�פירשא �דברי '�כוונת

�שם �מנת, �על �שלא��דבעושה �לו �נוח �שיכבדוהו �כדי �או לקנטר

�נברא �וכו, �אדם �יעסוק �לעולם �שאמרו �ומה �בלא�' �בלומד היינו

��.�כוונת�לשמה�אלא�כמנהג�אבותיו�בידו

�'גמ)�ו �בראשיהם", �נועםבא�."ועטרותיהם דהכוונה��,פירש�מרי

�שיעבוד �עול �עליהם �ואין �חפשים �שהם �ה"רב�וכדאמרינן�,היא

�השנהמ�,):ח( ��ראש �הכיפוריםועד �נפטרים��יום �עבדים �היו לא
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ם�"והרמב.�לבתיהם�אלא�אוכלים�ושותים�ועטרותיהם�בראשיהם

על�ידה�זכו�לחיי�ד,�דהתורה�שלמדו�,ביאר�)ב"ה�תשובהח�מ"בפ(

��.�"עטרה"צויה�עמהן�והיא�משמעותה�היא�מ,�עולם�הבאה

�'גמ)�ז �הקב, �ו�.ה�לנשים"גדולה�הבטחה�שהבטיחן מרומי�הביאר

אך�,�כדי�שילמדו�תורה,�הודפעמים�שהנשים�מנטרן�לגבריי�,שדה

�מבטלים�כמה�שעותהם� �הן�כאילו�שבעליהם�למדו, �ושכרן אף�,

�ש �על �שכר �מקבלים �אינם �כךבעליהם �שכר�, �שגדול ונמצא

��.�הנשים�מן�האנשים

��

��ב"ז�עי�דף

�'גמ)�ח ,� �יוצאת �האדומיואין �דואג �שיצא�ממנו .� �,ח"צלההקשה

�שי �מה �לשון �דואג�"יוצאת"יך �על �נקבה �דהיינו�,וכתב�.שהוא

�רצה�לפסול�את�דוד �).וע(�ביבמות�כמבואר�,משום�דדואג בכך�,

� �פסולהדטען �מואבית �דאף �לקדם, �דרכו �איש �דרק �ואף מכל�,

�נשים�מקום �לקראת �לקדם �להם �היה �שרצ, �לעשות�נמצא ה

 .�לפיכך�יוצאת�היינו�דואג"�יצאניות"הנשים�

��

  פרק מי שמתו
��

�הקשה,�ומן�התפילה�ומן�התפילין�קריאת�שמעפטור�מ,�'מתני)�ט

��,א"הרשב�חידושיב ��אפילוהא�אבל �מוטל �מתו �אסור�אין לפניו

�כל�יום�ראשון �אגב��,וכתב�.בתפילין �נקטו �קריאת�שמעדתפילין

���.ותפילה

�'גמ)�י �ואינ, �בשר �אוכל �שותהואינו �רבינו�ב�כתב�.יין�ו תלמידי

�ימש�משום�יינודה�,יונה �יין �ולשתות �בשר �לאכול �יבוא ך�שאם

�המת �בקבורת �ויתעצל �תענוגיו ��.אחר �ש�פירשוכן אינו�הטעם

�ואוכל �המת�,מיסב �עסקי �וישכח �בקביעות �יאכל והביא��.שלא

�א"ה�ג"פ(�מהירושלמי �כל) �לאכול �צרכו�דאסור אכילת��אבל,

��.ארעי�שרי

�מברךו�ה"ד�'תוס)�יא �אינו �ד"בתוה, �להחמיר, �רצה אין��אם

�לו �אברהםב�עיין�.שומעין �ס"תרצ�סימן(�מגן �ט"ו ,�שכתב�)ז"ק

�קר �אונןדאם �בעודו �המגילה �א �לקרותה, לאחר��שוב�צריך

��.�קריאת�שמעלגבי��)א"ע�סימןב(�א"הגרע�כתב�כןו�.הקבורה

�דיש�לה�בעל�שחייב�בקבורתה�,ד"בא)�יב סימן�(�ש"והרא�.דכיון

�לכך.�הג�אנינות�באביו�ואחיו�אלא�בבניםלא�ינ�זהלפי�ד�,פליג)�א

�סימןב(ז�"והט.�כתב�דכל�שהוא�בכלל�אבילות�הוא�בכלל�אנינות

בשני�הטעמים�בירושלמי�שהביאו��הדבר�תלויד,�כתב�)א"א�סק"ע

אי�יש�,�דאי�נימא�דפטור�משום�דאין�לו�מי�שישא�משאוי',�התוס

ום�כבודו�ואי�נימא�דפטור�מש,�בעל�שחייב�בקבורתה�אינו�פטור

 .פטור�כהאי�גוונאגם�ב�,של�מת
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