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ימ ַתי"
מסכת ברכות פרק א' – " ֵמ ֵא ָ
 .1ב ,א
רש"י

ִמ ְׁשנָה

ימ ַתי קוֹ ִרין ֶאת ׁ ְש ַמע ָ ּב ֲע ָר ִבין?
ֵמ ֵא ָ
ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶש ַהכּ ֹ ֲהנִ ים נִ ְכנָ ִסים ֶל ֱאכוֹ ל ִ ּב ְתרו ָּמ ָתן.
אשוֹ נָ ה,
ַעד סוֹ ף ָה ַא ׁ ְשמו ָּרה ָה ִר ׁ
יעזֶ ר.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ַעד ֲחצוֹ ת.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶלה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר.
שה ו ָּבא ּו ָ ּבנָ יו ִמ ֵ ּבית ַה ִּמ ׁ ְש ֶּתה,
ַמ ֲע ֶ ׂ
ָא ְמר ּו לוֹ  :לֹא ָק ִרינ ּו ֶאת ׁ ְש ַמע.
ָא ַמר ָל ֶהםִ :אם לֹא ָע ָלה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר ַ -ח ָ ּי ִיבין ַא ֶּתם ִל ְקרוֹ ת.
וְ לֹא זוֹ ִ ּב ְל ַבד ָא ְמר ּו,
"עד ֲחצוֹ ת" ִ -מ ְצוָ ָתן ַעד ׁ ּ ֶש ַ ּי ֲע ֶלה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר.
ֶא ָ ּלא ָ ּכל ַמה ׁ ּ ֶש ָא ְמר ּו ֲח ָכ ִמיםַ :
ֶה ְק ֵטר ֲח ָל ִבים וְ ֵא ָיב ִרים ִ -מ ְצוָ ָתן ַעד ׁ ּ ֶש ַ ּי ֲע ֶלה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר.
וְ ָ ּכל ַה ֶ ּנ ֱא ָכ ִלים ְליוֹ ם ֶא ָחד ִ -מ ְצוָ ָתן ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶלה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר.
"עד ֲחצוֹ ת"?
ִאם ֵ ּכןָ ,ל ָּמה ָא ְמר ּו ֲח ָכ ִמיםַ :
ְ ּכ ֵדי ְל ַה ְר ִחיק ָא ָדם ִמן ָה ֲע ֵב ָירה.
ְ ּג ָמ ָרא

ימ ַתי"?
"מ ֵא ָ
ַּת ּנָא ֵהיכָ א ָק ֵאי ,דְּ ָק ָת ֵני ֵ
וְ ת ּו,
ישא!
ישא? לִ ְתנֵי דְּ ׁ ַש ֲח ִרית ְ ּב ֵר ׁ ָ
ַמאי ׁ ְשנָא דְּ ָתנֵי דְּ ַע ְר ִביתּ ְ 1ב ֵר ׁ ָ
ַּת ּנָא ַא ְ ּק ָרא ָק ֵאי,
ָ
דִּ כְ ִתיבְ " :ב ׁ ָשכְ ְ ּבך ְ ֶ
וְ ָהכִ י ָק ָתנֵי :זְ ַמן ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע דְּ ׁ ְשכִ ָיבה ֵא ַימת?
" ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶש ַהכּ ֹ ֲהנִ ים נִ ְכנָ ִסין ֶל ֱאכוֹ ל ִ ּב ְתרו ָּמ ָתן".
וּבקוּמ ָך") 2דברים ו ,ז(,

וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
יָלֵ יף ִמ ְ ּב ִר ּיָיתוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם,
דִּ כְ ִתיב" :וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי בּ ֹ ֶקר יוֹ ם ֶא ָחד") 3בראשית א ,ה(.
ִאי ָהכִ י,
יה,
ֵס ָיפא דְּ ָק ָתנֵיּ ַ :
יה ,וְ ַא ַחת ְ -ל ַא ֲח ֶר ָ
"ב ׁ ּ ַש ַחרְ :מ ָב ֵר ְך ׁ ְש ַּתיִ ם ְ -ל ָפנֶ ָ
יה".
יה ,ו ׁ ְּש ַּתיִ ם ְ -ל ַא ֲח ֶר ָ
ו ָּב ֶע ֶרבְ :מ ָב ֵר ְך ׁ ְש ַּתיִ ם – ְל ָפנֶ ָ
ישא!
לִ ְתנֵי דְּ ַע ְר ִבית ְ ּב ֵר ׁ ָ
ַּת ּנָא ּ ָפ ַתח ְ ּב ַע ְר ִבית ,וַ ֲה ַדר ָּתנֵי ְ ּב ׁ ַש ֲח ִרית,
ַעד דְּ ָק ֵאי ְ ּב ׁ ַש ֲח ִריתָ ּ ,פ ֵר ׁיש ִמ ֵּילי דְּ ׁ ַש ֲח ִרית,
וַ ֲה ַדר ּ ָפ ֵר ׁיש ִמ ֵּילי דְּ ַע ְר ִבית.

ְ 1דּ – תיקון גירסה של הגהות הב"ח
 2וְ ׁ ִש ַּננְ ָּתם לְ ָבנֶ ָיך וְ ִד ַ ּב ְר ָּת ָ ּבם ְ ּב ׁ ִשבְ ְּת ָך ְ ּב ֵב ֶית ָך ו ְּבלֶ כְ ְּת ָך ַבדֶּ ֶר ְך וּבְ ׁ ָשכְ ְ ּב ָך ו ְּבקו ֶּמ ָך
 3וַ ִ ּי ְק ָרא ֱאל ִֹהים לָ אוֹ ר יוֹ ם וְ לַ ח ׁ ֶֹש ְך ָק ָרא לָ יְ לָ ה וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹ ם ֶא ָחד

מאימתי קורין את שמע בערבין.
משעה שהכהים כסים לאכול
בתרומתן .כהים שטמאו
וטבלו והעריב שמשן והגיע עתם
לאכול בתרומה:
עד סוף האשמורה הראשוה.
שליש הלילה כדמפרש בגמ' )דף
ג (.ומשם ואילך עבר זמן דלא
מקרי תו זמן שכיבה ולא קרין
ביה בשכבך ומקמי הכי מי לאו
זמן שכיבה לפיכך הקורא קודם
לכן לא יצא ידי חובתו .אם כן
למה קורין אותה בבית הכסת
כדי לעמוד בתפלה מתוך דברי
תורה והכי תיא בבריי' בברכות
ירושלמי .ולפיכך חובה עליו
לקרותה משתחשך .ובקריאת
פרשה ראשוה שאדם קורא על
מטתו יצא:
עד שיעלה עמוד השחר .שכל
הלילה קרוי זמן שכיבה:
הקטר חלבים ואברים .של
קרבות שזרק דמן ביום:
מצותן .להעלות כל הלילה ואין
פסלים בליה עד שיעלה עמוד
השחר והן למטה מן המזבח
דכתי' לא ילין לבקר )שמות לד(:
חלבים .של כל קרבות:
אברים .של עולה:
וכל האכלים ליום אחד .כגון
חטאת ואשם וכבשי עצרת
ומחות ותודה:
מצותן .זמן אכילתן:
עד שיעלה עמוד השחר .והוא
מביאן להיות ותר דכתיב
בתודה לא ייח ממו עד בקר
)ויקרא ז( וכלם מתודה ילמדו:
אם כן למה אמרו חכמים עד
חצות .בקריאת שמע ובאכילת
קדשי':
כדי להרחיק אדם מן העבירה.
ואסרום באכילה קודם זמן כדי
שלא יבא לאכלן לאחר עמוד
השחר ויתחייב כרת וכן בקריאת
שמע לזרז את האדם שלא יאמר
יש לי עוד שהות ובתוך כך יעלה
עמוד השחר ועבר לו הזמן.
והקטר חלבים דקתי הכא לא
אמרו בו חכמים עד חצות כלל
ולא קט להו הכא אלא להודיע
שכל דבר הוהג בלילה כשר כל
הלילה .והכי מי תן בפרק שי
דמגילה )דף כ (:כל הלילה כשר
לקצירת העומר ולהקטר חלבים
ואברים:
גמ'
היכא קאי .מהיכא קא סליק
דתא ביה חובת קריאת שמע
שהתחיל לשאול כאן זמן
הקריאה:
אקרא קאי .ושם למד חובת
הקריאה:
ואיבע''א .הא דתא ערבין
ברישא יליף מברייתו של עולם:
והדר תא בשחרית .מאימתי
קורין את שמע בשחרית:

דוּרה
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 .2ב ,א-ב
ָא ַמר ָמר:
" ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶש ַהכּ ֹ ֲהנִ ים נִ ְכנָ ִסים ֶל ֱאכוֹ ל ִ ּב ְתרו ָּמ ָתן".
ִמ ְּכ ִדי כּ ֹ ֲה ִנים ֵא ַימת ָקא ָאכְ לִ י ְּתרו ָּמה?
ִמ ׁ ּ ְש ַעת צֵ את ַהכּ וֹ כָ ִבים,
לִ ְתנֵיִ ' :מ ׁ ּ ְש ַעת צֵ את ַהכּ וֹ כָ ִבים'!
ִמ ְּל ָתא ַא ַ ּגב אוֹ ְר ֵח ּיה ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
כּ ֹ ֲהנִים ֵא ַימת ָקא ָאכְ לִ י ִ ּב ְתרו ָּמה? ִמ ׁ ּ ְש ַעת צֵ את ַהכּ וֹ כָ ִבים.
וְ ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ כַ ּ ָפ ָרה לָ א ְמ ַע ְּכ ָבא.
ִּכ ְד ַת ְניָא:
""ו ָּבא ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ָ ֵ

רש"י
משעת צאת הכוכבים .שהוא
גמר ביאת השמש .כדיליף לקמן
)עמוד ב(:
דילמא ביאת אורו .שיאור
השמש ביום השמיי ויטהר
האיש עצמו בהבאת קרבותיו
ואחר יאכל:
אם כן .דהאי קרא וטהר לשון
צווי הוא ימא קרא ויטהר מאי
וטהר:
אדכי .לשון עבר תפה מן
העולם השמש:
לקמן
דקתי
מברייתא.
בשמעתין משעה שהכהים
כסין לאכול בתרומתן וראיה
לדבר צאת הכוכבים ש''מ אין
כפרתן מעכבתן:

טהר") 4ויקרא כב ,ו-ז( ּ -ביאת ׁשמ ׁשוֹ

ב,ב

ְמ ַע ַ ּכ ְב ּתוֹ ִמ ֶ ּל ֱאכוֹ ל ִ ּב ְתרו ָּמה,
ִ ַ ִ ְ
וְ ֵאין ַ ּכ ּ ָפ ָרתוֹ ְמ ַע ַ ּכ ְב ּתוֹ ִמ ֶ ּל ֱאכוֹ ל ִ ּב ְתרו ָּמה".

ּו ִמ ַּמאי דְּ ַהאי "ו ָּבא ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש" ּ ִ -ב ַיאת ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש ,וְ ַהאי "וְ ָט ֵהר" ְ -ט ַהר יוֹ ָמא?
דִּ ילְ ָמא ִ ּב ַיאת אוֹ רוֹ הוּא ,ו ַּמאי "וְ ָט ֵהר" ְ -ט ַהר ַ ּג ְב ָרא!
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב ׁ ֵשילָ א:
ִאם ֵּכן ,לֵ ָימא ְק ָרא' :וְ י ְִט ַהר'ַ ,מאי "וְ ָט ֵהר"?
ְט ַהר יוֹ ָמא.
"א ֲיע ַרב ׁ ִש ְמ ׁ ָשא ,וְ ִאדַּ ִּכי יוֹ ָמא".
ִּכ ְד ָא ְמ ִרי ֱאינ ׁ ֵָשיִ :
ְ ּב ַמ ַע ְר ָבאָ ,הא דְּ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב ׁ ֵשילָ א לֹא ׁ ְש ִמ ַיע לְ ה ּו,
ו ָּבע ּו לָ ּה ִמ ָ ּיב ֲעיָא,
ַהאי "ו ָּבא ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש" ִ ּב ַיאת ׁ ִש ְמ ׁשוֹ הוּא,
ו ַּמאי "וְ ָט ֵהר"? ְט ַהר יוֹ ָמא,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
ִ ּב ַיאת אוֹ רוֹ הוּא,
ו ַּמאי "וְ ָט ֵהר" ְ -ט ַהר ַ ּג ְב ָרא?
ְיתא,
וַ ֲה ַדר ּ ָפ ׁ ְשט ּו לָ ּה ִמ ָ ּב ַרי ָ
ימן ַלדָּ ָבר ֵצאת ַהכּ וֹ ָכ ִבים",
ִמדְּ ָק ָתנֵי ְ ּב ָב ַרי ָ
ְיתאִ " :ס ָ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהּ ִ :ב ַיאת ׁ ִש ְמ ׁשוֹ הוּא,
ו ַּמאי "וְ ָט ֵהר"? ְט ַהר יוֹ ָמא.

שרוֹ ַ ּב ָּמיִ ם .ז ו ָּבא ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש וְ ָט ֵהר וְ ַא ַחר יֹאכַ ל ִמן ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים ִּכי לַ ְחמוֹ הוּא
 4ו נֶ פֶ ׁש ֲא ׁ ֶשר ִּת ַ ּגע בּ וֹ וְ ָט ְמ ָאה ַעד ָה ָע ֶרב וְ ל ֹא יֹאכַ ל ִמן ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים ִּכי ִאם ָר ַחץ ְ ּב ָ ׂ

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
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 .3ב ,ב
ָא ַמר ַמר:
" ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶש ַהכּ ֹ ֲהנִ ים נִ ְכנָ ִסין ֶל ֱאכוֹ ל ִ ּב ְתרו ָּמ ָתן".
ו ְּר ִמינְה ּו:
" ֵמ ֵאי ָמ ַתי קוֹ ִרין ֶאת ׁ ְש ַמע ְ ּב ֲע ַר ִבין?
ִמ ׁ ֶש ֶה ָענִ י נִ ְכנָ ס ֶל ֱאכוֹ ל ּ ִפ ּתוֹ ְ ּב ֶמ ַלח,
יפ ֵטר ִמ ּתוֹ ְך ְסעוּדָּ תוֹ "!
ַעד ׁ ָש ָעה ׁ ֶשעוֹ ֵמד ִל ּ ָ
ֵס ָיפא וַ דַּ אי ּ ְפלִ יגָ א ַא ַּמ ְת ִנ ִיתין,
ישא ִמי לֵ ָימא ּ ְפלִ יגָ א ַא ַּמ ְת ִנ ִיתין?
ֵר ׁ ָ
לֹא,
ָענִי וְ כּ ֹ ֵהן ַ -חד ׁ ִשיעו ָּרא הוּא.
ו ְּר ִמינְה ּו:
יאת ׁ ְש ַמע ְ ּב ַע ְר ִבית?
ימ ַתי ַמ ְת ִח ִילין ִל ְקרוֹ ת ְק ִר ַ
" ֵמ ֵא ָ
ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶש ְ ּבנֵ י ָא ָדם נִ ְכנָ ִסין ֶל ֱאכוֹ ל ּ ִפ ָּתן ְ ּב ַע ְר ֵבי ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶש ַהכּ ֹ ֲהנִ ים זַ ָ ּכ ִאין ֶל ֱאכוֹ ל ִ ּב ְתרו ָּמ ָתן.
ימן ַלדָּ ָברֵ :צאת ַהכּ וֹ ָכ ִבים.
ִס ָ
ּ
וְ ַאף ַעל ִפי ׁ ֶש ֵאין ְר ָאיָ ה ַלדָּ ָבר ,זֵ ֶכר ַלדָּ ָבר,
שים ַ ּב ּ ְמלָ אכָ ה וְ ֶח ְציָ ם ַמ ֲחזִ ִיקים ָ ּב ְר ָמ ִחים,
ֶשנֶ ֱא ַמר" :וַ ֲאנַ ְחנ ּו עֹ ִ ׂ
ֵמ ֲעלוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר ַעד ֵצאת ַהכּ וֹ כָ ִבים" )נחמיה ד ,טו(.
5
וְ אוֹ ֵמר" :וְ ָהי ּו לָ נ ּו ַה ַּליְ לָ ה ִמ ׁ ְש ָמר וְ ַה ּיוֹ ם ְמלָ אכָ ה" )נחמיה ד ,טז(".
ַמאי "וְ אוֹ ֵמר"?
וְ כִ י ֵּת ָימא ִמ ִּכי ָע ְר ָבא ׁ ִש ְמ ׁ ָשא ,לֵ ילְ יָא הוּא,
וְ ִאינְה ּו דְּ ַמ ְח ׁ ְשכִ י ו ַּמ ְקדְּ ִמי,
ָּתא ׁ ְש ַמע" :וְ ָהי ּו לָ נ ּו ַה ַּליְ לָ ה ִמ ׁ ְש ָמר וְ ַה ּיוֹ ם ְמלָ אכָ ה" )נחמיה ד ,טז(.
ָקא ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך :דְּ ' ָענִי' ּו' ְ ּבנֵי ָא ָדם' ַחד ׁ ִשעו ָּרא הוּא,
וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּתָ ' :ענִי' וְ 'כֹ ֵהן' ַחד ׁ ִשעו ָּרא הוּא ֲ -חכָ ִמים ַהיְינ ּו ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר!
ֶא ָּלא ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה:
ָ'ענִי' ִ ׁ -שעו ָּרא לְ חוּד,
וְ 'כֹ ֵהן' ִ ׁ -שעו ָּרא לְ חוּד!
לֹא!
ָ'ענִי' וְ 'כֹ ֵהן' ַ -חד ׁ ִשעו ָּרא הוּא,
וְ ָ'ענִי' ו ְּ'בנֵי ָא ָדם'  -לָ או ַחד ׁ ִשעו ָּרא הוּא.
וְ ָענִי וְ כֹ ֵהן ַחד ׁ ִשעו ָּרא הוּא?!
ו ְּר ִמינְהו:
ימ ַתי ַמ ְת ִח ִילין ִל ְקרוֹ ת ׁ ְש ַמע ָ ּב ֲע ָר ִבין?
" ֵמ ֵא ָ
ּ
ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶש ָ ּק ַד ׁש ַהיוֹ ם ְ ּב ַע ְר ֵבי ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת,
יעזֶ ר.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶש ַהכּ ֹ ֲהנִ ים ְמטוֹ ָה ִרים ֶל ֱאכוֹ ל ִ ּב ְתרו ָּמ ָתן.
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:

ּ ַ 5גם ָ ּב ֵעת ַה ִהיא ָא ַמ ְר ִּתי לָ ָעם ִא ׁיש וְ נַ ֲערוֹ יָ לִ ינ ּו ְ ּבתוֹ ְך יְ רו ׁ ָּש ִָלם וְ ָהי ּו לָ נ ּו הַ ַּליְ לָ ה ִמ ׁ ְש ָמר וְ ַהיּוֹ ם ְמלָ אכָ ה

רש"י
משהעי .שאין לו ר להדליק
בסעודתו:
סיפא ודאי פליגא אמתי'.
דקתי הכא עד שעה שעומד
ליפטר מתוך הסעודה והייו לא
כרבי אליעזר ולא כרבן ולא
כרבן גמליאל .דדריש ובשכבך
תחלת זמן שכיבה ובמתי' תן
עד סוף האשמורה הראשוה:
עי וכהן .עי כל לילותיו וכהן
טמא לאכול בתרומה חד שעורא
הוא צאת הכוכבים:
בערבי שבתות .ממהרין לסעודה
שהכל מוכן:
שאין ראיה לדבר .שהיום כלה
בצאת הכוכבים זכר לדבר
איכא:
דמחשכי .ועושין מלאכה בלילה
משקיעת החמה עד צאת
הכוכבים:
ומקדמי .ומשכימין קודם היום
דאימא יום לא הוי עד הץ
החמה והם מקדימין מעלות
השחר דהוי כמו מהלך ה' מילין
)פסחים דף צג:(:
ת''ש והיה לו הלילה משמר.
מדקאמר והיום מלאכה אלמא
האי דעבר מעלות השחר עד צאת
הכוכבים יממא הוא .וזכר לדבר
איכא דכל עת מלאכה קורא
הכתוב יום:
קס''ד .רוב בי אדם הייו עיים
כלומר בי אדם בערבי שבתות
ועיים בימות החול חד שעורא
הוא:
משעה שקדש היום בערבי
שבתות .הייו בין השמשות ספק
יום ספק לילה וכיון דספק הוא
קדש היום מספק:

דוּרה
ְ 6גּ ָמ ָרא ְס ָ
ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶש ַהכּ ֹ ֲהנִ ים טוֹ ְב ִלין ֶל ֱאכוֹ ל ִ ּב ְתרו ָּמ ָתן.
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
וַ ֲהלֹא כּ ֹ ֲהנִ ים ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם ֵהם טוֹ ְב ִלים!
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א אוֹ ֵמר:
ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶש ָענִ י נִ ְכנָ ס ֶל ֱאכוֹ ל ּ ִפ ּתוֹ ְ ּב ֶמ ַלח.
ַר ִ ּבי ַא ַחאי וְ ָא ְמ ִרי ָל ּה ַר ִ ּבי ַא ָחא אוֹ ֵמר:
ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶשרוֹ ב ְ ּבנֵ י ָא ָדם נִ ְכנָ ִסין ְל ָה ֵסב" .
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ָ'ע ִני' וְ 'כֹ ֵהן' ַחד ׁ ִשעו ָּרא הוּא ַ -ר ִ ּבי ֲחנִי ָנא ַהיְינ ּו ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע!
ֶא ָּלא לָ או ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה:
ׁ ִשעו ָּרא דְּ ָ'ענִי' לְ חוּד,
וְ ׁ ִשעו ָּרא דְּ 'כּ ֹ ֵהן' לְ חוּד!
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ֵהי ִמ ַּניְיה ּו ְמאו ָּחר?
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא דְּ ָ'ענִי' ְמאו ָּחר,
דְּ ִאי ָא ְמ ַר ְּת דְּ ' ָענִי' מו ְּקדָּ ם ַ -ר ִ ּבי ֲחנִינָא ַהיְינ ּו ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר!
ֶא ָּלא לָ אוְ ׁ ,ש ַמע ִמי ּנ ָּה :דְּ ָ'ענִי' ְמאו ָּחר.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.

רש"י
משעה שהכהים טובלים .הייו
קודם בין השמשות כדי שיהא
להם קודם בין השמשות הערב
שמש והכי אמרין בבמה
מדליקין )דף לה (.דזמן הטבילה
קודם בין השמשות מעט:
והלא כהים מבעוד יום הם
טובלים .רבי יהודה לטעמיה
דאמר בבמה מדליקין בין
השמשות כדי מהלך חצי מיל
קודם צאת הכוכבים קרוי בין
השמשות והוי ספק הלכך טבילה
דמקמי הכי מבעוד יום הוא ולאו
זמן שכיבה הוא ולקמן מפרש
מאי אהדר ליה רבי מאיר:
כסין להסב .אית דאמרי
בימות החול ואית דאמרי
בשבתות מכל מקום מאוחר הוא
)לכולם(:
והי מיייהו מאוחר) .לכולם(
דעי או דכהן :ה''ג אי ס''ד דעי
קודם רבי חיא הייו רבי
אליעזר :בין השמשות דרבי
יהודה מהלך חצי מיל לפי צאת
הכוכבים ודרבי יוסי כהרף עין
לפי צאת הכוכבים ורבי מאיר
כרבי יוסי ס''ל וכי טביל מקמי
הכי סמוך לחשכה הוא וזמן
שכיבה קרין ביה:

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ
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ָא ַמר ָמר:
יה ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה :וַ ֲהלֹא כּ ֹ ֲהנִ ים ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם ֵהם טוֹ ְב ִלים!"
" ָא ַמר ֵל ּ
ׁ ַש ּ ִפיר ָק ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי יְהו ָּדה לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר!
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָהכִ י ָק ָא ַמר לֵ ּיה:
ְ
ִמי ָס ְב ַר ְּת דַּ ֲאנָא ַא ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת דִּ ָידך ָקא ָא ִמינָא?!
ֲא ָנא ַא ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָקא ָא ִמינָא,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
" ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ְ ּכ ֶה ֶרף ַעיִ ן,
זֶ ה ,נִ ְכנָ ס ,וְ זֶ ה ,יוֹ ֵצא ,וְ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ַל ֲעמוֹ ד ָע ָליו".
ג,א

ַק ׁ ְשיָא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַאדְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר!
ְּת ֵרי ַּת ּנ ֵָאי ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַק ׁ ְשיָא דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ַאדְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר!
ְּת ֵרי ַּת ּנ ֵָאי ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ישא לָ או ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ִהיא.
ֵר ׁ ָ

רש"י
קשיא דרבי מאיר אדר' מאיר.
לעיל אמר משעה שבי אדם
כסין לאכול פתן בערבי שבתות
והוא שעור מאוחר משל כהן
והכא אמר משעת טבילה שהיא
קודם בין השמשות:
קשיא דרבי אליעזר .דברייתא
אדר' אליעזר דמתי':
ואב''א רישא .דמתי':
לאו ר' אליעזר היא .והא דקתי
דברי ר' אליעזר אסוף הזמן קאי
דקאמר עד סוף האשמורה
הראשוה ופליגי רבן עליה
ואמרי עד חצות דרבי אליעזר
דריש בשכבך זמן התחלת
שכיבה שבי אדם הולכים לשכב
זה קודם וזה מאוחר .ורבן
דרשי כל זמן שכיבה דהייו כל
הלילה אלא שעשו סייג לדבר
ואמרו עד חצות ור''ג לית ליה
ההוא סייג:

דוּרה
ְ 8גּ ָמ ָרא ְס ָ
 .5ג ,א
" ַעד סוֹ ף ָה ַא ׁ ְשמו ָּרה".
ַמאי ָק ָס ַבר ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר?
ִאי ָק ָס ַבר ׁ ָשל ֹׁש ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ָהוֵ י ַה ַּל ְילָ ה  -לֵ ָימאַ ' :עד ַא ְר ַ ּבע ׁ ָשעוֹ ת'!
וְ ִאי ָק ָס ַבר ַא ְר ַ ּבע ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ָהוֵ י ַה ַּל ְילָ ה  -לֵ ָימאַ ' :עד ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשעוֹ ת'!
לְ עוֹ לָ ם ָק ָס ַבר ׁ ָשל ֹׁש ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ָהוֵ י ַה ַּל ְילָ ה,
ָוהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
דְּ ִא ָּיכא ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ָ ּב ָר ִק ַיע ,וְ ִא ָּיכא ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ְ ּב ַא ְר ָעא.
דְּ ַת ְניָא:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ל
א
" ַר ִ ּבי ֱ ִ ֶ
ׁ ָשל ֹׁש ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ָהוֵ י ַה ַ ּל ָילה,
וְ ַעל ָ ּכל ִמ ׁ ְש ָמר ו ִּמ ׁ ְש ָמר יוֹ ׁ ֵשב ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא וְ ׁשוֹ ֵאג ַ ּכ ֲא ִרי,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ה' ִמ ּ ָמרוֹ ם יִ ׁ ְש ַאג ,ו ִּמ ּ ְמעוֹ ן ָק ְד ׁשוֹ יִ ֵּתן קוֹ לוֹ ׁ ָשאֹג יִ ׁ ְש ַאג ַעל נָ וֵ ה ּו") 6ירמיהו כה ,ל(.
ימן ַלדָּ ָבר:
וְ ִס ָ
אשוֹ נָ ה ֲ -חמוֹ ר נוֹ ֵער,
ִמ ׁ ְש ָמ ָרה ִר ׁ
ׁ ְשנִ ָ ּיה ּ ְ -כ ָל ִבים צוֹ ֲע ִקים,
ישית ִּ -תינוֹ ק יוֹ נֵ ק ִמ ׁ ּ ְש ֵדי ִא ּמוֹ ,
ׁ ְש ִל ׁ ִ
ּ
ּ
וְ ִא ׁ ָשה ְמ ַס ֶפ ֶרת ִעם ַ ּב ְע ָל ּה".
ַמאי ָקא ָח ׁ ֵשיב ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר?
אשוֹ נָה ִס ָימנָא לָ ָּמה לִ י? אוֹ ְר ָּתא הוּא!
ִאי ְּת ִח ַּלת ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ָקא ָח ׁ ֵשיב ְּ -ת ִח ַּלת ִמ ׁ ְש ָמ ָרה ִר ׁ
ִאי סוֹ ף ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ָקא ָח ׁ ֵשיב  -סוֹ ף ִמ ׁ ְש ָמ ָרה ַא ֲחרוֹ נָה לָ ָּמה לִ י ִס ָימנָ א? י ְָמ ָמא הוּא!

רש"י
מאי קסבר כו' .הוה ליה לומר
זמן היכר:
אי קסבר .דפליגי תאי לקמן
בהא מלתא איכא מאן דאמר ג'
משמרות הוי הלילה במשמרות
עבודת המלאכים ושיר שלהם
חלק לשלש חלקים ראשוה
לכת אחת שיה לכת אחרת
שלישית לכת שלישית .ואיכא
מאן דאמר ארבע משמרות הוי
הלילה:
והא קמ''ל .כשתן לך סימן זמן
הקריאה בסוף האשמורה ולא
פי' לך סימן מפורש למדך שיש
היכר לכל אדם בדבר כי היכי
דאיכא ברקיע:
ישאג שאוג ישאג .הרי ג':
ואשה מספרת עם בעלה .כבר
הגיע קרוב ליום ובי אדם
מתעוררים משיתן והשוכבים
יחד מספרים זה עם זה:
מאי קא חשיב .סימים הללו
שתן למשמרות הארץ היכן תו
בתחלת האשמורות או בסופן:
אורתא הוא .צאת הכוכבים:
ושמר .והמתין כמו לא יאמר
אדם לחבירו שמור לי בצד ע''ז
פלוי )סהדרין דף סג (:ובב''ק
בפ' החובל )דף צ (:שמרה עומדת
על פתח חצרה וכן ואביו שמר
את הדבר )בראשית לז( .שומר
אמוים )ישעיהו כו(:

אשוֹ נָה,
ֶא ָּלא ָח ׁ ֵשיב סוֹ ף ִמ ׁ ְש ָמ ָרה ִר ׁ
ו ְּת ִח ַּלת ִמ ׁ ְש ָמ ָרה ַא ֲחרוֹ נָה,
וְ ֶא ְמצָ ִעית דְּ ֶא ְמצָ ִע ָיתא.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
כּ ו ְּּלה ּו סוֹ ף ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ָקא ָח ׁ ֵשיב,
וְ כִ י ֵּת ָימאַ :א ֲחרוֹ נָה לֹא צָ ִר ְיך,
לְ ַמאי נ ְַפ ָקא ִמי ּנ ָּה? לְ ִמ ְיק ִרי ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע לְ ַמאן דְּ גָ נֵי ְ ּב ַביִת ָא ֵפל ,וְ לָ א י ַָדע זְ ַמן ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע ֵא ַימת:
ֵּכיוָ ן דְּ ִא ׁ ּ ָשה ְמ ַס ּ ֶפ ֶרת ִעם ַ ּב ְעלָ ּה ,וְ ִתינוֹ ק יוֹ נֵק ִמ ׁ ּ ְש ֵדי ִא ּמוֹ  -לֵ יקוּם וְ לִ ְיק ִרי.

 6וְ ַא ָּתה ִּת ָּנבֵ א ֲאלֵ ֶיהם ֵאת ָּכל ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶיהם ה' ִמ ָּמרוֹ ם יִ ׁ ְש ָאג ו ִּמ ְּמעוֹ ן ָק ְד ׁשוֹ יִ ֵּתן ק ֹולוֹ ׁ ָשאֹג יִ ׁ ְש ַאג ַעל נָ וֵ ה ּו ֵה ָידד ְּכד ְֹרכִ ים יַ ֲענֶ ה ֶאל ָּכל
י ׁ ְֹש ֵבי ָה ָא ֶרץ

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ
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 .6ג ,א
ָא ַמר ַרב ִיצְ ָחק ַ ּבר ׁ ְשמו ֵּאל ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
ׁ ָשל ֹׁש ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ָהוֵ י ַה ַּליְ לָ ה,
וְ ַעל ָּכל ִמ ׁ ְש ָמר ו ִּמ ׁ ְש ָמר יוֹ ׁ ֵשב ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא וְ ׁשוֹ ֵאג ַּכ ֲא ִרי,
וְ אוֹ ֵמר" :אוֹ י לַ ָ ּבנִים ׁ ֶש ַ ּב ֲעוֹ נוֹ ֵת ֶיהם ֶ -ה ֱח ַר ְב ִּתי ֶאת ֵ ּב ִיתי,
וְ ָׂש ַר ְפ ִּתי ֶאת ֵהיכָ לִ י,
וְ ִהגְ לִ ִיתים לְ ֵבין או ּּמוֹ ת ָהעוֹ לָ ם".

רש"י
תפלה קצרה] .הביו[ ולקמן
מפרש לה בפרק תפלת השחר
)דף כט:(.
אשרי המלך שמקלסין אותו
בביתו כך .אשרי כל זמן שהיה
קלוס זה בתוך בהמ''ק:

ַּת ְניָא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
יתי ְמ ַה ֵ ּל ְך ַ ּבדֶּ ֶר ְך ,וְ נִ ְכנַ ְס ִּתי ְלחו ְּר ָ ּבה ַא ַחת ֵמחוֹ ְרבוֹ ת יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ְל ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל,
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָהיִ ִ
ָ ּבא ֵא ִל ָ ּיה ּו זָ כוּר ְלטוֹ ב  -וְ ׁ ָש ַמר ִלי ַעל ַה ּ ֶפ ַתח,
ימ ִּתי ְּת ִפ ָ ּל ִתי.,
וְ ִה ְמ ִּתין ִלי ַעד ׁ ֶש ִּס ַ ּי ְ
ימ ִּתי ְּת ִפ ָ ּל ִתי,
ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִּס ַ ּי ְ
ָ
"שלוֹ ם ָע ֶליךַ ,ר ִ ּבי".
ָא ַמר ִליָ ׁ :
ָ
"שלוֹ ם ָע ֶליךַ ,ר ִ ּבי וּמוֹ ִרי".
וְ ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ ָ ׁ :
וְ ָא ַמר ִליּ ְ :בנִ יִ ,מ ּ ְפנֵ י ָמה נִ ְכנַ ְס ָּת ְלחו ְּר ָ ּבה זוֹ ?
ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ ְ :ל ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל.
וְ ָא ַמר ִליָ :היָ ה ְל ָך ְל ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ַ ּבדֶּ ֶרךְ.
יתי ׁ ֶש ָּמא יַ ְפ ִסיק ּו ִ ּבי עוֹ ְב ֵרי ְד ָר ִכים,
וְ ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ ִ :מ ְתיָ י ֵרא ָהיִ ִ
וְ ָא ַמר ִליָ :היָ ה ְל ָך ְל ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ְּת ִפ ָ ּלה ְק ָצ ָרה.
לשה דְּ ָב ִריםָ :ל ַמ ְד ִּתי ׁ ֶש ֵאין נִ ְכנָ ִסין ְלחו ְּר ָ ּבה,
ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה ָל ַמ ְד ִּתי ִמ ֶּמ ּנ ּו ׁ ְש ׁ ָ
וְ ָל ַמ ְד ִּתי ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ְ ּל ִלין ַ ּבדֶּ ֶר ְך,
וְ ָל ַמ ְד ִּתי ׁ ֶש ַה ִּמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ַ ּבדֶּ ֶר ְך ִמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ְּת ִפ ָ ּלה ְק ָצ ָרה.
וְ ָא ַמר ִליּ ְ :בנִ יַ ,מה ּקוֹ ל ׁ ָש ַמ ְע ָּת ְ ּבחו ְּר ָ ּבה זוֹ ?
וְ ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ ָ ׁ :ש ַמ ְע ִּתי ַ ּבת קוֹ לֶ ׁ ,ש ְּמנַ ֶה ֶמת ַ ּכ ּיוֹ נָ ה וְ אוֹ ֶמ ֶרת:
יתי,
יהםֶ :ה ֱח ַר ְב ִּתי ֶאת ֵ ּב ִ
"אוֹ י ַל ָ ּבנִ ים ׁ ֶש ַ ּב ֲעוֹ נוֹ ֵת ֶ
ש ַר ְפ ִּתי ֶאת ֵה ָיכ ִלי,
וְ ָ ׂ
יתים ְל ֵבין ָהאו ּּמוֹ ת".
וְ ִה ְג ִל ִ
וְ ָא ַמר ִלי ַח ֶ ּי ָ
אש ָך ,לֹא ׁ ָש ָעה זוֹ ִ ּב ְל ַבד אוֹ ֶמ ֶרת ָ ּכ ְך,
יך וְ ַח ֵ ּיי רֹ ׁ ְ
ֶא ָ ּלא ְ ּב ָכל יוֹ ם וָ יוֹ ם,
ׁ ָשל ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים אוֹ ֶמ ֶרת ָ ּכ ְך.
ש ָר ֵאל נִ ְכנָ ִסין ְל ָב ֵּתי ְכנֵ ִס ּיוֹ ת ו ְּל ָב ֵּתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת,
וְ לֹא זוֹ ִ ּב ְל ַבדֶ ,א ָ ּלא ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ִ ּי ְ ׂ
אשוֹ  ,וְ אוֹ ֵמר:
וְ עוֹ נִ ין" :יְ ֵהא ׁ ְש ֵמיה ַה ָ ּגדוֹ ל ְמבוֹ ָר ְך" ַ -ה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְמנַ ְענֵ ַע רֹ ׁ
" ַא ׁ ְש ֵרי ַה ֶּמ ֶל ְך ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּל ִסין אוֹ תוֹ ְ ּב ֵביתוֹ ָ ּכ ְך,
ַמה לּ וֹ ָל ָאב ׁ ֶש ִה ְג ָלה ֶאת ָ ּבנָ יו,
יהם"".
וְ אוֹ י ָל ֶהם ַל ָ ּבנִ ים ׁ ֶש ָ ּגל ּו ֵמ ַעל ׁשו ְּל ַחן ֲא ִב ֶ

דוּרה
ְ 10גּ ָמ ָרא ְס ָ
 .7ג ,א-ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
לשה דְּ ָב ִרים ֵאין נִ ְכנָ ִסין ְלחו ְּר ָ ּבה:
" ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ְש ׁ ָ
ִמ ּ ְפנֵ י ֲח ׁ ָשד,
ִמ ּ ְפנֵ י ַה ַּמ ּפוֹ ֶלת,
יקין".
ו ִּמ ּ ְפנֵ י ַה ַּמ ִּז ִ
"מ ּ ְפנֵ י ֲח ׁ ָשד"  -וְ ֵת ּיפוֹ ק לֵ ּיה ִמ ׁ ּשוּם " ַמ ּפוֹ ֶלת"!
ִ
ג,ב

ַ ּב ֲח ַד ִּתי.
יקין"!
וְ ֵתי ּפוֹ ק לֵ ּיה ִמ ׁ ּשוּם " ַמ ִּז ִ
ִ ּב ְת ֵרי.
ִאי ִ ּב ְת ֵרי – " ֲח ׁ ָשד" נ ִַמי לֵ ָּיכא!
ִ ּב ְת ֵרי ו ְּפ ִריצֵ י.
יקין"!
"מ ּ ְפנֵ י ַה ַּמ ּפוֹ ֶלת"  -וְ ֵת ּיפוֹ ק לֵ ּיה ִמ ׁ ּשוּם " ֲח ׁ ָשד" ּו" ַמ ִּז ִ
ִ
ִ ּב ְת ֵרי וְ כַ ׁ ְש ֵרי.
יקין"  -וְ ֵת ּיפוֹ ק לֵ ּיה ִמ ּ ְפ ֵני " ֲח ׁ ָשד" ּו" ַמ ּפוֹ ֶלת"!
"מ ּ ְפנֵ י ַה ַּמ ִּז ִ
ִ
ְ ּבחו ְּר ָ ּבה ֲח ַד ִּתי ,ו ִּב ְת ֵרי וְ כַ ׁ ְש ֵרי.
יקין" נ ִַמי לֵ ָּיכא!
ִאי ִ ּב ְת ֵרי – " ַמ ִּז ִ
ְישינַן.
ִ ּב ְמקוֹ ָמן ָחי ׁ ִ
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
לְ עוֹ לָ ם ְ ּב ַחד ,ו ְּבחו ְּר ָ ּבה ֲח ַד ִּתי דְּ ָק ֵאי ְ ּב ַד ְב ָרא,
דְּ ָה ָתם ִמ ׁ ּשוּם " ֲח ׁ ָשד" לֵ ָּיכא ,דְּ ָהא ִא ׁ ּ ָשה ְ ּב ַד ְב ָרא לָ א ׁ ְשכִ ָיחא,
יקין" ִא ָּיכא.
ו ִּמ ׁ ּשוּם " ַמ ִּז ִ

רש"י
מפי חשד .שלא יאמרו זוה
מוכת לו שם:
ומפי המפולת .שחומת החורבה
רעועה ומסוכן הוא פן תפול
החומה עליו:
תיפוק ליה .כלומר למה לו ג'
טעמים לדבר א' הרי די באחת
מהן אם לא בא ללמדך שיש
שעות שאין הטעם הזה וצריך
להיח בשביל זה:
בחדתי .שפלה מחדש שהחומה
שלה פלה ועודה בחזקתה:
חשד מי ליכא .דתן )במסכת
קידושין דף פ (:אבל אשה
מתיחדת עם שי אשים:
בתרי ופריצי .דאמרין התם לא
שו אלא בכשרים:
במקומן חיישין .במקום שהם
מצויין תדיר חיישין אפילו
בתרי :בדברא .בשדה:

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ

 .8ג ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ַא ְר ַ ּבע ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ָהוֵ י ַה ַ ּליְ ָלה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי.
ַר ִ ּבי נָ ָתן אוֹ ֵמר:
ׁ ָשל ֹׁש".
ַמאי ַט ְע ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ָנ ָתן?
דִּ כְ ִתיב" :וַ ָ ּיבֹא גִ ְדעוֹ ן ו ֵּמ ָאה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ִא ּתוֹ ,
ִ ּב ְק ֵצה ַה ּ ַמ ֲחנֶ ה רֹ ׁ
אש ָה ַא ׁ ְשמֹ ֶרת ַה ִּתיכוֹ נָ
יה".
יה ו ְּל ַא ֲח ֶר ָ
"תיכוֹ נָ ה" ֶ -א ָ ּלא ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְל ָפנֶ ָ
ָּתנָאֵ " :אין ִּ
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רש"י
קדמו עיי אשמורות .אלמא
חצות לילה שהיה דוד עומד שתי
משמרות יש בהם:
ור' תן .אמר לך האי קדמו עיי
אשמורות דקאמר דוד קדמו
לשאר מלכים קאמר שדרכן
לעמוד בשלש שעות ביום בתחלת
שעה שלישית:
שית דליליא .חצות לילה הוי
שש שעות:
ותרתי דיממא .ששאר מלכים
ישים הוו להו תרתי משמרות
של שמוה שעות:

ה" 7וגו' )שופטים ז ,יט(,

"תיכוֹ נָ ה"?
וְ ַר ִ ּביַ ,מאי ִּ
ַא ַחת ִמן ַה ִּתיכוֹ נָ ה ׁ ֶש ַ ּב ִּתיכוֹ נוֹ ת.
וְ ַר ִ ּבי נ ָָתן?
"תיכוֹ נָ ה" ְּכ ִתיב!
ִמי ְּכ ִתיב ִּתיכוֹ נָה ׁ ֶש ַ ּב ִּתיכוֹ נוֹ ת?! ִּ
ַמאי ַט ְע ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ְִר ָיקא ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמי ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ָ
"חצוֹ ת לַ יְ לָ ה ָאקוּם לְ הוֹ דוֹ ת לָ ְך ַעל ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי ִצ ְד ֶקך" )תהלים קיט ,סב(,
ָּכתוּב ֶא ָחד אוֹ ֵמרֲ :
"קדְּ מ ּו ֵעינַ י ַא ׁ ְשמוּרוֹ ת") 8תהילים קיט ,קמח(,
וְ כָ תוּב ֶא ָחד אוֹ ֵמרִ :
ָהא ֵּכיצַ ד?
ַא ְר ַ ּבע ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ָהוֵ י ַה ַּליְ לָ ה.
וְ ַר ִ ּבי נ ָָתןָ ,ס ַבר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע.
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
ַעד ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשעוֹ תֶ ׁ ,ש ֵ ּכן דֶּ ֶר ְך ְמ ָל ִכים ַל ֲעמוֹ ד ְ ּב ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשעוֹ ת".
ׁ ִשית דְּ לֵ ילְ יָא וְ ַת ְר ֵּתי דִּ ָימ ָמא ָהו ּו לְ ה ּו ׁ ְש ֵּתי ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ִמ ׁ ְש ָמ ָרה ו ַּפלְ ָ ּגא ,נ ִַמי ' ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת' ָקר ּו לְ הוּ.

ֹאש הָ ַא ׁ ְשמ ֶֹרת ַה ִּתיכוֹ נָ ה ַא ְך הָ ֵקם ֵה ִקימ ּו ֶאת הַ ׁ ּש ְֹמ ִרים וַ ִ ּי ְת ְקע ּו ַ ּב ׁ ּש ֹו ָפרוֹ ת וְ נָ פוֹ ץ ַה ַּכדִּ ים ֲא ׁ ֶשר ְ ּביָ ָדם
 7וַ ָ ּיבֹא גִ ְדעוֹ ן ו ֵּמ ָאה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ִא ּתוֹ ִ ּב ְק ֵצה ַה ַּמ ֲחנֶ ה ר ׁ
ִ 8קדְּ מ ּו ֵעינַי ַא ׁ ְשמוּרוֹ ת לשיח באמרתך

דוּרה
ְ 12גּ ָמ ָרא ְס ָ
 .9ג ,ב
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ְִר ָיקא ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמי ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ֵאין אוֹ ְמ ִרין ִ ּב ְפנֵי ַה ֵּמת ֶא ָּלא דְּ ָב ָריו ׁ ֶשל ֵמת.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ָּכ ֲהנָ א:
לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא ְ ּב ִד ְב ֵרי תוֹ ָרה,
ֲא ָבל ִמ ֵּילי דְּ ָעלְ ָמא לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ָּכ ֲהנָ א:
לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ִד ְב ֵרי תוֹ ָרה,
וְ כָ ל ׁ ֶש ֵּכן ִמ ֵּילי דְּ ָעלְ ָמא.9

 9ורבו הגירסאות במשפט זה.

רש"י
אלא לדבר הלכה .אסור לספר
לפיו שהכל חייבין לספר בהן
והמת דומם והוה ליה לועג לרש
חרף עושהו )משלי יז(:
אבל מילי דעלמא .שאין גאי
למחריש בהן לית לן בה:

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ

 .10ג ,ב – ד ,א
"חצוֹ ת לַ יְ לָ ה ָאקוּם לְ הוֹ דוֹ ת לָ ְך ַעל ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי ִצ ְד ֶק ָך" )תהלים קיט ,סב([
] ֲ
וְ דָּ וִ ד ְ ּב ַפלְ ָ ּגא דְּ לֵ ילְ יָא ֲהוָ ה ָק ֵאי?!
ֵמאוֹ ְר ָּתא ֲהוָ ה ָק ֵאי!
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"קדַּ ְמ ִּתי ַב ֶּנ ׁ ֶשף וָ ֲא ׁ ַש ֵּו ָעה" )תהלים קיט ,קמז(,
דִּ כְ ִתיבִ :
ּו ִמ ַּמאי דְּ ַהאי "נֶ ׁ ֶשף" אוֹ ְר ָּתא הוּא?
דִּ כְ ִתיבּ ְ :
"בנֶ ׁ ֶשף ְ ּב ֶע ֶרב יוֹ ם ְ ּב ִא ׁישוֹ ן לַ יְ לָ ה וַ ֲא ֵפלָ ה"!
ָא ַמר ַרב אוֹ ׁ ַש ֲעיָא ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָחא:
ָהכִ י ָק ָא ַמר דָּ וִ דֵ :מעוֹ לָ ם לֹא ָע ַבר ָעלַ י ֲחצוֹ ת לַ ְילָ ה ְ ּב ׁ ֵשינָ ה.
ַר ִ ּבי ז ֵָירא ָא ַמר:
ַעד ֲחצוֹ ת לַ ְילָ ה ָהיָ ה ִמ ְתנ ְַמנֵם ְּכסוּס,
ִמ ָּכאן וְ ֵאילָ ְך ָהיָ ה ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַּכ ֲא ִרי.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ַעד ֲחצוֹ ת לַ ְילָ ה ָהיָ ה עוֹ ֵסק ְ ּב ִד ְב ֵרי תוֹ ָרה,
ִמ ָּכאן וְ ֵאילָ ְך ְ ּב ׁ ִשירוֹ ת וְ ִת ׁ ְש ָ ּבחוֹ ת.
וְ "נֶ ׁ ֶשף" אוֹ ְר ָּתא הוּא?!
ָהא "נֶ ׁ ֶשף" צַ ְפ ָרא הוּא!
דִּ כְ ִתיב" :וַ ַ ּי ֵּכם דָּ וִ ד ֵמ ַה ֶּנ ׁ ֶשף וְ ַעד ָה ֶע ֶרב לְ ָמ ֳח ָר ָתם" וגו' )שמואל א' ל ,יז(.
ַמאי לָ או ִמ ַ ּצ ְפ ָרא וְ ַעד לֵ ילְ יָא!
לֹא,
ֵמאוֹ ְר ָּתא וְ ַעד אוֹ ְר ָּתא.
ִאי ָהכִ י ,לִ כְ ּתוֹ בֵ ' :מ ַה ּנ ׁ ֶֶשף וְ ַעד ַה ּנ ׁ ֶֶשף' אוֹ ' ֵמ ָה ֶע ֶרב וְ ַעד ָה ֶע ֶרב'!
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא:
ְּת ֵרי נ ׁ ְִש ֵפי ָהו ּו,
נ ׁ ְַשף לֵ ילְ יָא וְ ָא ֵתי י ְָמ ָמא,
נ ׁ ְַשף י ְָמ ָמא וְ ָא ֵתי לֵ ילְ יָא.
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רש"י
מאורתא .מתחלת הלילה:
בשף בערב יום .בהעריב היום
קרוי שף:
ה''ק .קרא דחצות לילה:
מעולם לא עבר עלי חצות לילה
בשיה .שקודם לכן הייתי עומד:
מתמם כסוס .עוסק בתורה
כשהוא מתמם .כסוס הזה שאיו
רדם לעולם אלא מתמם ועור
תמיד:
בשירות ותשבחות .והכי מפרש
בההוא קרא להודות לך וגו':
למחרתם .ליום מחרת של חייתם
שם :ה''ג אי הכי לכתוב מהשף
ועד השף או מהערב ועד הערב
אלא אמר רב אשי תרי שפי הוו:
שף יממא .קפץ ועלה כמו לשוף
מדוכתיה )מגילה דף ג (.וכמו האי
בוקא דאטמא דשף מדוכתיה
טרפה )חולין דף מב:(:
ואתא איהו ואמר כחצות .לפי שלא
היה יודע לכוין השעה ולהעמיד
דבריו בשעת המאורע:
כור היה תלוי למעלה ממטתו.
וקביו לצד צפון כיון שהגיע חצות
הלילה רוח צפוית משבת בו
דאמר מר )בב''ב דף כה (.ארבע
רוחות משבות בכל יום ויום שש
שעות ראשוות של יום משבת רוח
מזרחית מהלוך החמה ושש
אחרוות רוח דרומית ובתחלת
הלילה רוח מערבית ובחצות
הלילה רוח צפוית:
אין הבור מתמלא מחוליתו .העוקר
חוליא מבור כרוי וחוזר ומשליכו
לתוכו אין מתמלא בכך .אף כאן
אם אין אתה מכין לעיים שבו
מזוות ממקום אחר אין או יכולין
לפרסם משל עצמו:
יועצים באחיתופל .איזה הדרך
ילכו והיאך יציבו מצב ומשחית
וטכסיסי מארב מלחמה:
ומלכין בסהדרין .וטלין מהם
רשות כדי שיתפללו עליהם:
ושואלין באורים ותומי' .אם
יצליחו :ה''ג מאי קרא ואחרי
אחיתופל ביהו בן יהוידע ואביתר
ושר צבא למלך יואב אחיתופל זה
יועץ:

וְ ָדוִ ד ִמי ֲהוָ ה יָ ַדע ּ ַפלְ ָ ּגא דְּ לֵ ילְ יָא ֵא ַימת?
ָה ׁ ְש ָּתא מֹ ׁ ֶשה ַר ֵ ּבינ ּו לֹא ֲהוָ ה י ַָדע,
דִּ כְ ִתיבַּ :
"כ ֲחצוֹ ת ַה ַּליְ לָ ה ֲאנִ י יוֹ ֵצא ְ ּבתוֹ ְך ִמ ְצ ָריִ ם") 11שמות יא ,ד(.
ַמאי ַּ
"כ ֲחצוֹ ת"?
"כ ֲחצוֹ ת"ִ ,מי ִא ָּיכא ְס ֵפ ָיקא ַק ֵּמי ׁ ְש ַמ ּיָא?!
ִאילֵ ָימא ָא ַמר לֵ ּיה קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְיך הוּא ַּ
"כ ֲחצוֹ ת",
ֶא ָּלא דְּ ָא ַמר לֵ ּיה לְ ָמ ָחר ַ ּ
"ב ֲחצוֹ ת" ִּכי ָה ׁ ְש ָּתא ,וַ ֲא ָתא ִאיה ּו וְ ָא ַמר ַּ
ַאלְ ָמאְ :מ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה ,וְ דָּ וִ ד ֲהוָ ה ָי ַדע?!
דָּ וִ דִ ,ס ָימנָא ֲהוָ ה לֵ ּיה,
דְּ ָא ַמר ַרב ַא ָחא ַ ּבר ִ ּביזְ נָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֲח ִס ָידא:
ִּכנּוֹ ר ָהיָה ָּתלוּי לְ ַמ ְעלָ ה ִמ ִּמ ּ ָטתוֹ ׁ ֶשל דָּ וִ ד,
וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ִה ִ ּג ַיע ֲחצוֹ ת לַ יְ לָ הּ ָ ,בא רו ַּח ְצפוֹ נִית וְ נוֹ ׁ ֶש ֶבת בּ וֹ ְומ ַנ ֵ ּגן ֵמ ֵאלָ יו,
ִמ ּיָד ָה ָיה עוֹ ֵמד וְ עוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה ַעד ׁ ֶש ָעלָ ה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר.
ָ
ְ
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָעלָ ה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר נִכְ נְס ּו ַחכְ ֵמי ִי ְׂש ָר ֵאל ֶאצְ לוֹ ָא ְמר ּו לוֹ ֲ :אדוֹ נֵינ ּו ַה ֶּמלֶ ךַ ,ע ְּמך ִי ְׂש ָר ֵאל צְ ִריכִ ין ּ ַפ ְרנָ ָסה.

ִ 10קדַּ ְמ ִּתי בַ ֶּנ ׁ ֶשף וָ ֲא ׁ ַש ֵ ּו ָעה לדברך יחלתי
 11כה אמר ה' ַּכ ֲחצוֹ ת ַה ַּליְלָ ה ֲאנִי יוֹ צֵ א ְ ּבתוֹ ְך ִמצְ ָריִם

דוּרה
ְ 14גּ ָמ ָרא ְס ָ
ָא ַמר לָ ֶהם :לְ כ ּו וְ ִה ְת ּ ַפ ְרנְס ּו זֶ ה ִמ ֶ ּזה,
ָא ְמר ּו לוֹ ֵ :אין ַה ּקוֹ ֶמץ ַמ ְׂש ִ ּב ַיע ֶאת ָה ֲא ִרי ,וְ ֵאין ַהבּ וֹ ר ִמ ְת ַמ ֵּלא ֵמחוּלְ יָתוֹ .
ָא ַמר לָ ֶהם :לְ כ ּו ו ִּפ ׁ ְשט ּו י ְֵדיכֶ ם ִ ּבגְ דוּד,
ִמ ּיָד יוֹ ֲעצִ ים ַ ּב ֲא ִחיתוֹ ֶפל,
וְ נ ְִמלָ כִ ין ְ ּב ַסנְ ֶה ְד ִרין,
וְ ׁשוֹ ֲאלִ ין ְ ּבאו ִּרים וְ תו ִּּמים.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:

ד,א

רש"י

ביהו בן יהוידע זה סהדרין.
ַמאי ְק ָרא? ִּ
שהיה אב בית דין:
ְ
שר ָצ ָבא לַ ּ ֶמלֶ ך יוֹ ָאב" )דברי הימים א כז ,לד(.
דִּ כְ ִתיב" :וְ ַא ֲח ֵרי ֲא ִחית ֶֹפל ְ ּבנָ יָ ה ּו ֶ ּבן יְ הוֹ יָ ָדע וְ ֶא ְביָ ָתר וְ ַ ׂ
וכן הוא אומר וביהו בן יהוידע על
הכרתי ועל הפלתי .ראשון וקודם
" ֲא ִחיתוֹ ֶפל"  -זֶ ה יוֹ ֵעץ,
להם שבתחילה וטלים רשות
יש ִ ּב ְד ַבר ָה ֱאל ִֹהים" )שמואל ב טז ,כג(
וְ כֵ ן הוּא אוֹ ֵמר" :וַ ֲע ַצת ֲא ִחית ֶֹפל ֲא ׁ ֶשר יָ ַעץ ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ַּכ ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַאל ִא ׁ
ואח''כ .שואלים אם יצליחו:
" ְ ּבנָ יָ ה ּו ֶ ּבן יְ הוֹ יָ ָדע"  -זֶ ה ַסנְ ֶה ְד ִרין,
ואביתר אלו אורים ותומים .שכל
ימי דוד היה שאל באביתר עד
"וְ ֶא ְביָ ָתר" ֵ -אלּ ּו או ִּרים וְ תו ִּּמים,
מלחמת אבשלום ששאל אביתר
ּ
ּ
.
כג(
כ,
ב'
)שמואל
י"
ת
פ
ה
ל
ע
י
ת
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וְ כֵ ן הוּא אוֹ ֵמר "ו ְּבנָ יָ ה ּו ֶ ּבן יְ הוֹ יָ ָד
ִ
לֵ
ְ
ַ
ַ
וְ
ִ
ֵ
ְ
ַ
ַ
ולא עלתה לו ושאל צדוק ועלתה לו
כדאמרי' בסדר עולם וסתלק אז
וְ לָ ָּמה נ ְִק ָרא ׁ ְש ָמם ְּ
"פלֵ ִתי"?
"כ ֵר ִתי" ּו ְ
מן הכהוה:
ְּ
,
ם
יה
ר
ב
ים
"כ ֵר ִתי" ֶ ׁ -שכּ וֹ ְר ִת
ֶ
ֵ
ְ
דִּ
שכורתים את דבריהם .שאומרים
דברים קצובים וגמורים שלא
"פלֵ ִתי" ֶ ׁ -ש ּמו ְּפלָ ִאים ְ ּב ִד ְב ֵר ֶיהם.
ְּ
יפחתו ולא יוסיפו:
ְ
ְ
ּ
.
ב"
א
יוֹ
ך
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"
ך
כ
ּ
ר
ח
א
וְ ַ ַ ָ ַ ָ ָ לַ ֶ לֶ ָ
שר צבא למלך יואב .להוליך אשי
המלחמה:
מאי קרא .דכור היה תלוי למעלה
ממטתו ומעוררו עורה כבודי אל
ָא ַמר ַרב ִיצְ ָחק ַ ּבר ַאדָּ א ,וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ָא ַמר ַרב ִיצְ ָחק ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ִידי:
תתכבדי בשיה כשאר מלכים:
אעירה שחר .שאר מלכים השחר
ַמאי ְק ָרא?
מעוררן ואי מעורר את השחר:
"עו ָּרה כְ בוֹ ִדי עו ָּרה ַה ֵּנ ֶבל וְ כִ נּוֹ ר ָא ִע ָירה ׁ ָש ַחר" )תהלים נז ,ט(.
שמא יטעו אצטגיי פרעה .אם
אי יודע לכוין השעה הם אים
יודעים לכוין השעה וקודם שיגיע
ַר ִ ּבי ז ֵָירא ָא ַמר:
חצות יהו סבורים שהגיע ועדיין לא
מֹ ׁ ֶשה לְ עוֹ לָ ם ֲהוָ ה י ַָדע,
באה המכה ויאמרו משה בדאי
הוא הלכך טוב לאחוז לשון איי
וְ ָדוִ ד נ ִַמי ֲהוָ ה יָ ַדע,
יודע:
וְ כֵ יוָ ן דְּ דָּ וִ ד ֲהוָ ה יָ ַדעִּ ,כנּוֹ ר לָ ָּמה לֵ ּיה?
דאמר מר .במסכת דרך ארץ:
ותאחז .תהא אחז וכשל בדבריך:
לְ ִא ְתעו ֵּרי ִמ ׁ ּ ִשנ ְֵת ּיה.
תליסר גהי ארבסר .ליל שעבר
וְ כֵ יוָ ן דְּ מֹ ׁ ֶשה ֲהוָ ה י ַָדע ,לָ ָּמה לֵ ּיה לְ ֵמ ַימר ַּ
"כ ֲחצוֹ ת"?
שלשה עשר ולמחרת יגיע ארבעה
עשר:
משה ַ ּבדַּ אי הוּא'.
אמר ּוֶ ׁ ' :
משה ָק ָס ַברֶ ׁ :ש ָּמא י ְִטע ּו ִאצְ ַטגְ נִינֵי ַפ ְרעה ,וְ יֹ ְ
ֶׁ
ידי מלוכלכות בדם .שהשים
ָ
דְּ ָא ַמר ָמרַ " :ל ֵּמד ְל ׁשוֹ נְ ך לוֹ ַמרֵ ' :אינִ י יוֹ ֵד ַע'ֶ ׁ ,ש ָּמא ִּת ְת ַ ּבדֶּ ה וְ ֵת ָא ֵחז".
מראות לו דם דה אם טמא אם
טהור שיש מראות דם טהור
באשה:
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ובשפיר .הוא עור הולד שהעצמות
,
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ה
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ְ ּב ַפלְ ָ ּגא אוֹ ְר ָּת
ֵ
ָ
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ֲ
ַ
ַ
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ַ
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ַ
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ְ
דִּ
והגידים והבשר צורים בתוכו ויש
שפיר שהאשה יושבת עליו ימי
משה לְ ִי ְׂש ָר ֵאל:
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר ׁ ֶ
טומאה וימי טהרה ואי זה זה
ְ
ְ
ּ
.
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ָא ַמר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּב
ָ
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ִ
ְ
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ֲ
ָ
ִ
ָ
ִ
לָ
ְ
ַ
ַ
ֲ
ַ
ָ
ָ
לְ
המרוקם ובמס' דה )דף כד ב(
מפרש לה ויש שפיר מלא מים ודם
שאיו חשוב ולד לישב עליו טומאת
יולדת וימי טהרתה:
"לְ ָדוִ דָ ׁ ,ש ְמ ָרה נַ ְפ ׁ ִשי ִּכי ָח ִסיד ֲאנִ י" )תהלים פו ,א-ב(.
ובשליא .דתן )שם כו( אין שליא
בלא ולד והוא כמין לבוש שהולד
לֵ וִ י וְ ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק,
שוכב בתוכה וקורין ושטי''דור
ְ
ַחד ָא ַמרָּ :כ ְך ָא ַמר דָּ וִ ד לִ ְפנֵי ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּאִ :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם ,לֹא ָח ִסיד ֲאנִי?
בלע''ז ותיא אין שליא פחותה
"חצוֹ ת לַ יְ לָ ה ָאקוּם לְ הוֹ דוֹ ת לָ ְך" )שם קיט ,סב( .מטפח ותחלתה כחוט של ערב
ׁ ֶש ָּכל ַמלְ כֵ י ִמזְ ָרח ו ַּמ ֲע ָרב י ׁ ְֵשנִים ַעד ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשעוֹ תֲ ,ואנִיֲ ,
וסופה כתורמוס והיו מביאין
וְ ִא ָיד ְךָּ :כ ְך ָא ַמר דָּ וִ ד לִ ְפנֵי ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּאִ :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם ,לֹא ָח ִסיד ֲא ִני?
אותה לפיו לראות אם יש בה
כשיעור ואם עשויה כדת שליא
ׁ ֶש ָּכל ַמלְ כֵ י ִמזְ ָרח ו ַּמ ֲע ָרב יוֹ ׁ ְש ִבים ֲאגוּדוֹ ת ֲאגוּדוֹ ת ִ ּבכְ בוֹ ָדם,
שחזיקה שהיה ולד בתוכה ומוח
ֲואנִי י ַָדי ְמלוּכְ לָ כוֹ ת ְ ּב ָדם ו ְּב ׁ ָש ִפיר ,ו ְּב ׁ ִשלְ יָאְּ ,כ ֵדי לְ ַט ֵהר ִא ׁ ּ ָשה לְ ַב ְעלָ ּה,
ותשב עליו ימי טומאה וטהרה אם
יבשת ַר ִ ּבי,
וְ לֹא עוֹ ד ֶא ָּלא ָּכל ַמה ׁ ּ ֶש ֲאנִי עוֹ ֶׂשהֲ ,אנִי נ ְִמלַ ְך ִ ּב ְמ ִפ ׁ ֶ
לאו:
זכיתי וחייבתי .שייך בדיי ממוות
אתי?",
יבשת ַר ִ ּבי ,י ֶָפה דַּ נְ ִּתי? יָ ֶפה ִח ּי ְ
ַיב ִּתי? ָי ֶפה זִ ִּכ ִיתי? ָי ֶפה ִט ַה ְר ִּתי? ָי ֶפה ִט ֵּמ ִ
"מ ִפ ׁ ֶ
וְ אוֹ ֵמר לוֹ ְ :
ודיי פשו':
וְ לֹא בּ וֹ ׁ ְש ִּתי.
טמאתי וטהרתי .בהלכות טומאה
וטהרה:
מפיבושת] .מפי בושת[ בדברי
ָא ַמר ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ִידי:
הלכה היוצאין מפיו היה בושת
לדוד שפעמים שהיה טועה והוא
ַמאי ְק ָרא?
אומר לו טעית:
ָ
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מו(
קיט,
)תהלים
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"וַ ֲא ַד ְ ּב ָרה ְ ֵ ֶ נֶ גֶ ְ לָ כִ וְ
לפיכך .בזכות שהיה דוד מקטין
עצמו זכה ויצא ממו כלאב:
אלא דיאל שמו .במקום אחד
אומר )שמואל ב ג( ומשהו כלאב
לאביגיל אשת בל וגו' ובמקום

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ
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ָּתנָא:
יבשת' ׁ ְשמוֹ ֶ ,א ָ ּלא ' ִא ׁיש בּ ׁ ֶשת' ׁ ְשמוֹ ,
"לֹא ' ְמ ִפ ׁ ֶ
יבשת?
וְ ָל ָּמה נִ ְק ָרא ׁ ְשמוֹ ְמ ִפ ֶׁ
ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ַב ֵ ּי ׁיש ּ ְפנֵ י דָּ וִ ד ַ ּב ֲה ָל ָכה,
ְל ִפ ָיכ ְך זָ ָכה דָּ וִ ד וְ יָ ָצא ִמ ֶּמנּ ּו ִ ּכ ְל ָאב".
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לֹא ' ִּכלְ ָאב' ׁ ְשמוֹ ֶא ָּלא 'דָּ ִנ ֵ ּיאל' ׁ ְשמוֹ ,
יבשת ַ ּב ֲהלָ כָ ה,
וְ לָ ָּמה נ ְִק ָרא ׁ ְשמוֹ ' ִּכלְ ָאב' ׁ ֶש ָהיָה ַמכְ לִ ים ּ ְפ ֵני ְמ ִפ ֶׁ
וְ ָעלָ יו ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה בּ ָחכְ ָמתוֹ ּ ְ :
"בנִ י ִאם ָחכַ ם לִ ֶ ּב ָך יִ ׁ ְש ַמח לִ ִ ּבי גַ ם ָאנִ י" )משלי כג ,טו(,
ש ּ ַמח לִ ִ ּבי וְ ָא ׁ ִש ָיבה ח ְֹר ִפי ָד ָבר" )שם כז ,יא(.
"חכַ ם ְ ּבנִ י וְ ַ ׂ
וְ אוֹ ֵמר ֲ
"ח ִסיד"?!
וְ ָדוִ ד ִמי ָק ֵרי לְ נ ְַפ ׁ ֵש ּיה ָ

וְ ָהכְ ִתיב" :לוּלֵ א ֶה ֱא ַמנְ ִּתי לִ ְראוֹ ת ְ ּבטוּב ה' ְ ּב ֶא ֶרץ ַח ִ ּיים" )תהלים כז ,יג(

וְ ָתנָא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
" ָל ָּמה נָ קוּד ַעל "לוּלֵ א"?
ָא ַמר דָּ וִ ד ִל ְפנֵ י ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא:
יקים ְל ָע ִתיד ָלבוֹ א,
ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ,מו ְּב ָטח ֲאנִ י ְ ּב ָך ׁ ֶש ַא ָּתה ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ָ ׂ
ש ָכר טוֹ ב ַלצַּ דִּ ִ
יהם ִאם ָלאו"?
ֲא ָבל ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ִאם יֵ ׁש ִלי ֵח ֶלק ֵ ּבינֵ ֶ
ׁ ֶש ָּמא יִגְ רוֹ ם ַה ֵח ְטאִּ ,כ ְד ַר ִ ּבי י ֲַעקֹב ַ ּבר ִא ִידי,
דְּ ַר ִ ּבי י ֲַעקֹב ַ ּבר ִא ִידי ָר ֵמי:
ְ
ָ
ְּכ ִתיב" :וְ ִה ֵּנה ָאנֹכִ י ִע ּ ָמ ְך ו ׁ ְּש ַמ ְר ִּתיך ְ ּב ֹכל ֲא ׁ ֶשר ֵּתלֵ ך" )בראשית כח ,טו(,
ּו ְּכ ִתיב" :וַ ִ ּי ָירא יַ ֲעקֹב ְמאֹד".
ָא ַמרֶ ׁ ' :ש ָּמא יִגְ רוֹ ם ַה ֵח ְטא'.
ִּכ ְד ַת ְניָא:
"עד יַ ֲעבֹר ַע ּ ְמ ָך ה'ַ ,עד יַ ֲעבֹר ַעם ז ּו ָקנִ ָית" )שמות טו,טז(,
" ַ
ָ
אשוֹ נָ ה.
יאה ִר ׁ
"עד יַ ֲעבֹר ַע ּ ְמך ה'"  -זוֹ ִ ּב ָ
ַ
ּ
יאה ׁ ְשנִ ָיה,
"עד יַ ֲעבֹר ַעם זוֹ ָקנִ ָית"  -זוֹ ִ ּב ָ
ַ
ימי ֶעזְ ָרא,
ִמ ָ ּכאן ָא ְמר ּו ֲח ָכ ִמיםְ :ראוּיִ ם ָהי ּו יִ ְ ׂ
יעשׂוֹ ת ָל ֶהם נֵ ס ִ ּב ֵ
ש ָר ֵאל ֵל ָ
ימי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נוּן.
ְ ּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָ ׂ
שה ָל ֶהם ִ ּב ֵ
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ָ ּג ַרם ַה ֵח ְטא".

רש"י
לולא האמתי לראות בטוב ה'.
כבר טרדוי מיראתך כמו שאמר
כי גרשוי היום מהסתפח בחלת ה'
לאמר לך עבוד וגו' )שמואל א כו(:
קוד על לולא .לדרוש את הקודה
שהיא ממעטת את משמעות הכתוב
לומר שלא דבר ברור היה לו לראות
בטוב ה' .לולא לשון אם לא כמו
לולי אלהי אבי וגו' היה לי
)בראשית לא(:
שמא יגרום החטא .תירוצא הוא
לעולם מוחזק בידו שהוא חסיד
וזה שספק בידו אם יראה בטוב ה'
לפי שהיה ירא שמא יחטא ויגרום
החטא מלראות בטוב:
ויירא יעקב .שמא אחר הבטחה
חטאתי וכדתיא שהחטא גורם
שאין ההבטחה מתקיימת:
ביאה ראשוה .שבאו בימי יהושע:
ביאה שייה .כשעלו מגלות בבל
בימי עזרא:
ראויים היו ליעשות להם ס .לבוא
ביד רמה:
אלא שגרם החטא .ולא הלכו אלא
ברשות כורש וכל ימי מלכי פרס
שתעבדו להם לכורש ולאחשורוש
ולדריוש האחרון:

דוּרה
ְ 16גּ ָמ ָרא ְס ָ
 .11ד ,א-ב
"וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִריםַ :עד ֲחצוֹ ת".

ד,ב

ֲחכָ ִמים ְּכ ַמאן ְס ִב ָירא לְ ה ּו?
ִאי ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְס ִב ָירא לְ ה ּו  -לֵ ְימר ּו ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר!
וְ ִאי ְּכ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ְס ִב ָירא לְ ה ּו  -לֵ ְימר ּו ְּכ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל!
לְ עוֹ לָ ם ְּכ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ְס ִב ָירא לְ ה ּו,
"עד ֲחצוֹ ת" ְּ -כ ֵדי לְ ַה ְר ִחיק ֶאת ָה ָא ָדם ִמן ָה ֲע ֵב ָירה.
וְ ָהא דְּ ָקא ָא ְמ ִרי ַ
ִּכ ְד ַת ְניָא:
ש ֶדה ָ ּב ֶע ֶרב,
יהםּ ְ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ א יְ ֵהא ָא ָדם ָ ּבא ִמן ַה ּ ָ ׂ
ר
ב
ד
ל
יג
ס
ו
ש
ׂ
ע
ים
ּ
ְ יָ ְ ִ ְ ֵ ֶ
" ֲח ָכ ִמ ָ
ְ
ימ ָעא,
ישן ִק ְ
ימ ָעא ,וְ ִא ׁ ַ
ימ ָעא וְ ֶא ׁ ְש ֶּתה ִק ְ
יתי וְ אוֹ ַכל ִק ְ
"א ֵלך ְל ֵב ִ
וְ אוֹ ֵמרֵ :
יאת ׁ ְש ַמע וְ ֶא ְת ּ ַפ ֵלל",
ר
ק
א
ר
ק
א
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ֶ ְ ָ ְ ִ ַ
וחוֹ ַט ְפ ּתוֹ ׁ ֵשינָ ה וְ נִ ְמ ָצא יָ ׁ ֵשן ָ ּכל ַה ַ ּליְ ָלה.
ש ֶדה ָ ּב ֶע ֶרב,
ֲא ָבל ָא ָדם ָ ּבא ִמן ַה ּ ָ ׂ
רגיל ִל ְקרוֹ ת קוֹ ֵרא .וְ ִאם ָר ִגיל ִל ׁ ְשנוֹ ת ׁשוֹ נֶ ה,
נִ ְכנָ ס ְל ֵבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת ִאם ִ
ּ
יאת ׁ ְש ַמע ּו ִמ ְת ַפ ֵ ּלל,
וְ קוֹ ֵרא ְק ִר ַ
יתה".
ואוֹ ֵכל ּ ִפ ּתוֹ ו ְּמ ָב ֵר ְך ,וְ ָכל ָהעוֹ ֵבר ַעל דִּ ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ַ -ח ָ ּייב ִמ ָ
יתה",
"ח ָ ּייב ִמ ָ
ַמאי ׁ ְשנָא ְ ּבכָ ל דוּכְ ָּתא דְּ לֹא ָק ָתנֵיַ :
יתה"?
"ח ָ ּייב ִמ ָ
ו ַּמאי ׁ ְשנָא ָהכָ א דְּ ָק ָת ֵני ַ
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ָּיכא אוֹ נֶס ׁ ֵשינָה.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
"ת ִפ ַ ּלת ַע ְר ִבית ְר ׁשוּת",
לְ ַא ּפו ֵּקי ִמ ַּמאן דְּ ָא ַמרְּ :
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לַ ן דְּ חוֹ ָבה.

רש"י
חכמים כמאן סבירא להו.
במשמעות בשכבך האמור בתורה:
אי כר' אליעזר סבירא להו .דאית
ליה בשכבך כל זמן שבי אדם
עוסקין לילך ולשכב זה מקדים וזה
מאחר:
לימרו כר' אליעזר .דאמר סוף
האשמורה הראשוה דודאי כל
שדעתו לישן כבר שכב וישן:
ואי כרבן גמליאל סבירא להו.
דמשמע ליה בשכבך כל זמן שבי
אדם שוכבים ויש בכלל הזה כל
הלילה:
לימרו כר''ג .עד עמוד השחר:
מן העבירה .שמא יסמוך על שהות
שיש לו כדתיא:
קימעא .מעט:
משום אוס שיה .התוקפתו
לעבור על דברי חכמים הוזקקו
להזהירו יותר:
ממאן דאמר .לקמן בפ' תפלת
השחר )דף כז:(:
אמר מר קורא ק''ש .של ערבית
תחלה ואח''כ מתפלל:

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ
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ָא ַמר ָמר:
יאת ׁ ְש ַמע ו ִּמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל".
"קוֹ ֵרא ְק ִר ַ
ֵיע לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן.
ְמ ַס ּי ַ
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֵאיזֶ ה ּו ֶ ּבן ָהעוֹ לָ ם ַה ָ ּבא?
זֶ ה ַה ּסוֹ ֵמ ְך ְ ּגאו ָּּלה לִ ְת ִפ ָּלה ׁ ֶשל ַע ְר ִבית.
ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י אוֹ ֵמר:
ְּת ִפלּ וֹ ת ָ ּב ֶא ְמצַ ע ִּת ְ ּקנוּם.
ְ ּב ַמאי ָקא ִמ ּ ַפלְ גִ י?
ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא ְק ָרא,
ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא ְס ָב ָרא.
ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא ְס ָב ָרא:
דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ָס ַברּ ְ :גאו ָּּלה ֵמאוֹ ְר ָּתא נ ִַמי ָהוֵ י,
ְיתא לֹא ָהוְ יָא ֶא ָּלא ַעד צַ ְפ ָרא.
ֶא ָּלא ְ ּגאו ָּּלה ְמ ַע ַּלי ָ
וְ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י ָס ַבר:
ְיתא.
ֵּכיוָ ן דְּ לֹא ָהוְ יָא ֶא ָּלא ִמ ַ ּצ ְפ ָרא לֹא ַהוְ ָיא ְ ּגאו ָּּלה ְמ ַע ַּלי ָ
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא ְק ָרא:
ֵיהם ִמ ְק ָרא ֶא ָחד דָּ ְר ׁשוּ,
ו ׁ ְּשנ ֶ
ָ
ָ
"ב ׁ ָשכְ ְ ּבך ו ְּבקו ֶּמך",
דִּ כְ ִתיבְ :
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ְס ַברַ :מ ִ ּק ׁיש ׁ ְשכִ ָיבה לְ ִק ָימה,
ַמה ִק ָימה ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע וְ ַא ַחר ָּכ ְך ְּת ִפ ָּלה,
ַאף ׁ ְשכִ ָיבה נ ִַמי ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע וְ ַא ַחר ָּכ ְך ְּת ִפ ָּלה.
ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י ְס ַבר:
ַמ ִ ּק ׁיש ׁ ְשכִ ָיבה לְ ִק ָימה,
ְ
ַמה ִ ּק ָימה ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע ָסמוּך לְ ִמ ּ ָטתוֹ ,
ַאף ׁ ְשכִ ָיבה נ ִַמי ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע ָסמו ְּך לְ ִמ ּ ָטתוֹ .
ְמ ִתיב ָמר ְ ּב ֵר ּיה ָדר ִבינָ א:
יה".
יה ,ו ׁ ְּש ַּתיִ ם ְל ַא ֲח ֶר ָ
" ָ ּב ֶע ֶרב ְמ ָב ֵר ְך ׁ ְש ַּתיִ םְ ,ל ָפנֶ ָ
וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּת ָ ּב ֵעי לִ ְסמוֹ ְך ָ -הא לֹא ָקא ָס ַמ ְך ְ ּגאו ָּּלה לִ ְת ִפ ָּלה ,דְּ ָהא ָ ּב ֵעי לְ ֵמ ַימר ' ַה ׁ ְש ִּכ ֵיבנ ּו'!
ָא ְמ ִרי:
ֵּכיוָ ן דְּ ַת ִ ּקינ ּו ַר ָ ּב ַנן ' ַה ׁ ְש ִּכ ֵיבנ ּו'ִּ ,כגְ או ָּּלה ֲא ִריכְ ָּתא דָּ ְמיָא.
דְּ ִאי לֹא ֵּת ָימא ָהכִ יַ ׁ ,ש ֲח ִרית ֵהיכִ י ָמצֵ י ָס ֵמ ְיך?
ש ָפ ַתי ִּת ְפ ָּתח" )תהלים נא ,יז(,
וְ ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןּ ַ :ב ְּת ִח ָּלה אוֹ ֵמר" :ה' ְ ׂ
וּלְ ַב ּסוֹ ף הוּא אוֹ ֵמר" :יִ ְהי ּו לְ ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי" )תהלים יט ,טו(.
ֶא ָּלא,
ש ָפ ַתי ִּת ְפ ָּתח" ִּ -כ ְת ִפ ָּלה ֲא ִריכְ ָּתא דָּ ְמיָא,
ָה ָתם ֵּכיוָ ן דְּ ַת ִ ּקינ ּו ַר ָ ּבנַן לְ ֵמ ַימר "ה' ְ ׂ
ָהכָ א נ ִַמיֵּ ,כיוָ ן דְּ ַת ִ ּקינ ּו ַר ָ ּבנַן לְ ֵמ ַימר ' ַה ׁ ְש ִּכ ֵיבנ ּו' ִּ -כגְ או ָּּלה ֲא ִריכְ ָּתא דָּ ְמיָא.

רש"י
מסייע ליה לר' יוחן .דאמר ערבית
מי ק''ש ואחר כך תפלה כדי
שיסמוך גאולה לתפלה .ודלא כר'
יהושע בן לוי דאמר תפלה ואחר כך
ק''ש:
זה הסומך .וכל שכן דשחרית
דעיקר גאולת מצרים בשחרית הוה
כדכתיב ממחרת הפסח יצאו בי
ישראל )במדבר לג( וסמיכת גאולה
לתפלה רמזה דוד בספר תהלים
דכתיב ה' צורי וגואלי )תהלים יט(
וסמיך ליה יעך ה' ביום צרה )שם
כ( ואמרי' בברכות ירושלמי )פ''א(
מי שאיו סומך גאולה לתפלה למה
הוא דומה לאוהבו של מלך שבא
ודפק על פתחו של מלך יצא המלך
ומצאו שהפליג אף הוא הפליג אלא
יהיה אדם מקרב להקב''ה אליו
ומרצהו בתשבחות וקלוסין של
יציאת מצרים והוא מתקרב אליו
ובעודו קרוב אליו יש לו לתבוע
צרכיו:
באמצע תקום .בין שי ק''ש תקו
כל תפלות של יום דקא סבר תפלת
ערבית קודמת לק''ש:
גאולה מאורתא לא הוי .הילכך
גאולה דאורתא לא חשיבא
לאהדורי עלה סמיכת תפלה:
מה קימה ק''ש ואח''כ תפלה.
דבשחרית כולהו מודו דבעי
מסמך:
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ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ַ ּבר ָא ִבינָ א:12
"ת ִה ָּלה לְ ָדוִ ד" ְ ּבכָ ל יוֹ ם ׁ ָשל ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים,
ָּכל ָהאוֹ ֵמר ְּ
מו ְּב ָטח לוֹ ׁ ֶשהוּא ֶ ּבן עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ְ
ימי ָד ֶרך" דְּ ָא ְתיָא ִ ּב ְת ַמ ְניָא ַא ּ ִפין!
"א ׁ ְש ֵרי ְת ִמ ֵ
ֵימאַ :
ִאילֵ ָימא ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָא ְתיָא באל"ף בי"ת  -נ ָ
ֶא ָּלא ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִאית ֵ ּב ּיהּ :
"פוֹ ֵת ַח ֶאת יָ ֶד ָך") 13תהילים קמה ,טז(.
שר") 14תהילים קלו ,כה(!
"נתן לֶ ֶחם לְ כָ ל ָ ּב ָ ׂ
נ ָ
ֵימא ' ַה ֵּלל ַה ָ ּגדוֹ ל' דִּ כְ ִתיב ֵ ּב ּיהֵ :
ֶא ָּלא ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִאית ֵ ּב ּיה ַּת ְר ֵּתי.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
"א ׁ ְש ֵרי"?
ִמ ּ ְפנֵי ָמה לֹא נ ֱֶא ַמר נוּ"ן ְ ּב ַ
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּי ֵׁש ָ ּב ּה ַמ ּ ַפלְ ָּתן ׁ ֶשל שׂוֹ נ ְֵאי ִי ְׂש ָר ֵאל,
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ש ָר ֵאל" )עמוס ה ,ב(.
דִּ כְ ִתיב" :נָ ְפלָ ה ל ֹא תוֹ ִסיף קוּם ְ ּבתוּלַ ת יִ ְ ׂ
ְ ּב ַמ ְע ְר ָבא ְמ ָת ְרצֵ י לָ ּה ָהכִ י:
ּ
ש ָר ֵאל.
נָ ְפלָ ה וְ ל ֹא תוֹ ִסיף לִ נ ְּפוֹ ל עוֹ ד ,קוּם ְבתוּלַ ת יִ ְ ׂ
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ֲא ִפילּ ּו ָהכִ יָ ,חזַ ר דָּ וִ ד ו ְּס ָמכָ ן ְ ּברו ַּח ַה ּק ֶד ׁש,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :סוֹ ֵמ ְך ה' לְ כָ ל ַהנוֹ ְפלִ ים".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ַ ּבר ָא ִבינָ א:
ָ ּגדוֹ ל ַמה ׁ ּ ֶש ּנ ֱֶא ַמר בּ ִמיכָ ֵאל יוֹ ֵתר ִמ ַּמה ׁ ּ ֶש ּנ ֱֶא ַמר בּ ַ ּג ְב ִר ֵיאל.
ש ָר ִפים" )ישעיהו ו ,ו(,
דְּ ִאילּ ּו ְ ּב ִמיכָ ֵאל ְּכ ִתיב" :וַ ָ ּי ָעף ֵאלַ י ֶא ָחד ִמן ַה ּ ְ ׂ
וְ ִאילּ ּו ַ ּג ֵ ּבי ַ ּג ְב ִר ֵיאל ְּכ ִתיב" :וְ ָה ִא ׁיש ַ ּג ְב ִר ֵיאל ֲא ׁ ֶשר ָר ִא ִיתי ֶב ָחזוֹ ן ַ ּב ְּת ִח ָּלה ֻמ ָעף ִ ּב ָיעף " )דניאל ט ,כא(.
"א ָחד" ִמיכָ ֵאל ה ּוא?
ַמאי ַמ ׁ ְש ַמע דְּ ַהאי ֶ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
"א ָחד",
"א ָחד" ֶ
ָא ְתיָא ֶ
ש ָר ִפים" )ישעיהו ו,ו(,
ְּכ ִתיב ָהכָ א "וַ ָ ּי ָעף ֵאלַ י ֶא ָחד ִמן ַה ּ ְ ׂ
אשוֹ נִ ים ָ ּבא לְ ָעזְ ֵרנִ י" )דניאל י ,יג(.
ש ִרים ָה ִר ׁ
וּכְ ִתיב ָה ָתם" :וְ ִה ֵּנה ִמיכָ ֵאל ֶא ָחד ַה ּ ָ ׂ
ָּתנָא:
" ִמ ָיכ ֵאל ְ ּב ַא ַחת,
יאל ִ ּב ׁ ְש ַּתיִ ם,
ַ ּג ְב ִר ֵ
ֵא ִל ָ ּיה ּו ְ ּב ַא ְר ַ ּבע,
ו ַּמ ְל ַא ְך ַה ָּמוֶ ת ִ ּב ׁ ְשמֹנֶ הּ ,ו ִב ׁ ְש ַעת ַה ַּמ ֵ ּג ָפה ְ ּב ַא ַחת".

 12ע"פ מסורת הש"ס וכתב"י.
ּ 13פוֹ ֵת ַח ֶאת י ֶָד ָך ומשביע לכל חי רצון
ֵ 14נתן לֶ ֶחם לְ כָ ל ָ ּב ָׂשר כי לעולם חסדו
ָ 15נ ְפלָ ה לֹא תוֹ ִסיף קוּם ְ ּבתוּלַ ת ִי ְׂש ָר ֵאל נטשה על אדמתה אין מקימה

רש"י
שלש פעמים .כגד שלש תפלות:
דאית ביה תרתי .דאתי באל''ף
בי''ת ויש בו שבח הכת מזון לכל
חי:
אפילו הכי .אף על פי שהפסיק ו''ן
מפי פילה שבה ולא אבה לרמזה
חזר ורמז סמיכת הפילה תכף לה:
ויעף אלי .בפריחה אחת ולא הרגיע
ביתים:
מועף ביעף .שתי פריחות:
באחת .בפריחה אחת:
אמרו בלבבכם .אמרו מה שכתוב
על לבבך )דברים ו(:
על משכבכם .שאמר בשכבך :
ודומו .בשיה אחרי כן:

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ
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 .14ד ,ב – ה ,א
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָ ּק ָרא ָא ָדם ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע ְ ּב ֵבית ַה ְּכ ֶנ ֶסת ִמצְ וָ ה לִ ְקרוֹ תוֹ ַעל ִמ ּ ָטתוֹ .
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ַמאי ְק ָרא?
ִ"רגְ ז ּו וְ ַאל ֶּת ֱח ָטא ּו ִא ְמר ּו ִבלְ ַב ְבכֶ ם ַעל ִמ ׁ ְש ַּכ ְבכֶ ם וְ דֹ ּמ ּו ֶסלָ ה" )תהלים ד ,ה(.
ה,א

ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ִאם ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם הוּא ֵאין צָ ִריךְ.
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ַאף ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ ֵמ ַימר ַחד ּ ְפסו ָּקא דְּ ַר ֲח ֵמי,
ְּכגוֹ ןּ ְ :
"ביָ ְד ָך ַא ְפ ִקיד רו ִּחיָ ּ ,פ ִד ָיתה אוֹ ִתי ה' ֵאל ֱא ֶמת" )תהלים לא ,ו(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי לֵ וִ י ַ ּבר ָח ָמא ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש:
לְ עוֹ לָ ם י ְַר ִ ּגיז ָא ָדם יֵצֶ ר טוֹ ב ַעל יֵ צֶ ר ָה ָרע,
ׁ ֶשנ ֱֶא ַמר"ִ :רגְ ז ּו וְ ַאל ֶת ֱח ָטאוּ",
ִאם ִנ ְ ּצחוֹ  -מו ָּטב,
וְ ִאם לָ או  -י ֲַעסוֹ ק ַ ּב ּתוֹ ָרה,
"א ְמר ּו ִ ּבלְ ַב ְבכֶ ם".
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִ :
ִאם ִנ ְ ּצחוֹ  -מו ָּטב,
וְ ִאם לָ או  -י ְִק ָרא ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע,
"על ִמ ׁ ְש ַּכ ְבכֶ ם".
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר ַ
ִאם ִנ ְ ּצחוֹ  -מו ָּטב,
וְ ִאם לָ או  -יִזְ כּ וֹ ר לוֹ יוֹ ם ַה ִּמ ָיתה,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר "וְ ּ
דמ ּו ֶסלָ ה".
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי לֵ וִ י ַ ּבר ָח ָמא ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :וְ ֶא ְּתנָ ה לְ ָך ֶאת לֻ חֹת ָה ֶא ֶבן וְ ַה ּתוֹ ָרה וְ ַה ּ ִמ ְצוָ ה ֲא ׁ ֶשר ָּכ ַת ְב ִּתי לְ הוֹ רֹ ָתם") 16שמות כה ,יב(?
"לֻ חֹת" ֵ -אלּ ּו ֲע ֶׂש ֶרת ַהדִּ ְ ּברוֹ ת,
"תוֹ ָרה"  -זֶ ה ִמ ְק ָרא,
ּ
"וְ ַה ּ ִמ ְצוָ ה"  -זוֹ ִמ ׁ ְשנָה,
"א ׁ ֶשר ָּכ ַת ְב ִּתי" ֵ -אלּ ּו נ ְִב ִיאים וּכְ תו ִּבים,
ֲ
"לְ הוֹ רֹ ָתם"  -זֶ ה ַּתלְ מוּד,
משה ִמ ּ ִסינַי.
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶשכּ ו ָּּלם נִ ְּתנ ּו לְ ׁ ֶ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ָּכל ַה ּקוֹ ֵרא ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע ַעל ִמ ּ ָטתוֹ ,
ְּכ ִאלּ ּו אוֹ ֵחז ֶח ֶרב ׁ ֶשל ׁ ְש ֵּתי ִפ ּיוֹ ת ְ ּביָדוֹ ,
ּ
ּ
ּ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :רוֹ ְממוֹ ת ֵאל ִ ּבגְ רוֹ נָ ם וְ ֶח ֶרב ִפ ִיפיוֹ ת ְביָ ָדם" )תהלים קמט ,ו(.
ַמאי ַמ ׁ ְש ַמע?
ָא ַמר ָמר זו ְּט ָרא וְ ִא ֵית ָימא ַרב ַא ׁ ִשי:
ישא דְּ ִע ְנ ָינָא ,דִּ כְ ִתיב" :יַ ְעלְ ז ּו ֲח ִס ִידים ְ ּבכָ בוֹ ד יְ ַרנְ נ ּו ַעל ִמ ׁ ְש ְּכבוֹ ָתם" )תהלים קמט,ה(.
ֵמ ֵר ׁ ָ
ּ
וּכְ ִתיב ַ ּב ְת ֵר ּיה" :רוֹ ְממוֹ ת ֵאל ִ ּבגְ רוֹ נָ ם וְ ֶח ֶרב ּ ִפ ִיפיוֹ ת ְ ּביָ ָדם" )תהלים קמט ,ו(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ָּכל ַה ּקוֹ ֵרא ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע ַעל ִמ ּ ָטתוֹ ַמ ִ ּז ִיקין ְ ּב ֵדילִ ין ֵה ֶימ ּנוּ.
רתם
 16עלה אלי ההרה והיה שם וְ ֶא ְּתנָה לְ ָך ֶאת לֻ חֹת ָה ֶאבֶ ן וְ ַה ּתוֹ ָרה וְ ַה ִּמצְ וָ ה ֲא ׁ ֶשר ָּכ ַתבְ ִּתי לְ הוֹ ָ

רש"י
ואם תלמיד חכם הוא .שרגיל
במשתו לחזור על גרסתו תמיד דיו
בכך:
ירגיז יצר טוב .שיעשה מלחמה עם
יצר הרע:
ודומו סלה .יום הדומיה הוא יום
המות שהוא דומיה עולמית:
זה מקרא .חומש שמצוה לקרות
בתורה:
זו משה .שיתעסקו במשה:
זה גמרא .סברת טעמי המשיות
שממו יוצאה הוראה .אבל
המורים הוראה מן המשה קראו
מבלי העולם במס' סוטה )דף כב:(.
כאילו אוחז חרב של שתי פיות
בידו .להרוג את המזיקין:
מאי משמע .דבקריאת שמע:
התעיף עייך בו .אם תכפל וסגרת
עייך בתורה היא משתכחת ממך:
ובי רשף יגביהו עוף .העוף
מסלקם ממך:
קטב מרירי .זה שם שד הצהרים
במסכת פסחים )דף קיא:(:
ולחומי רשף .כתיב בין רעב
למזיקין דרש לפיו ולאחריו
יסורין ומזיקין:

דוּרה
ְ 20גּ ָמ ָרא ְס ָ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :ו ְּבנֵ י ֶר ׁ ֶשף יַ גְ ִ ּביה ּו עוּף") 17איוב ה ,ז(,
וְ ֵאין "עוּף" ֶא ָּלא ּתוֹ ָרה,
"ה ָת ִעיף ֵעינֶ ָיך בּ וֹ וְ ֵאינֶ ּנ ּו" )משלי כג ,ה(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרֲ :
וְ ֵאין ֶ"ר ׁ ֶשף" ֶא ָּלא ַמ ִ ּז ִיקין,
"מזֵ י ָר ָעב וּלְ ֻח ֵמי ֶר ׁ ֶשף וְ ֶק ֶטב ְמ ִר ִירי") 18דברים לב ,כד(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרְ :

 .15ה ,א-ב
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש:
ָּכל ָהעוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה יִ ּסו ִּרין ְ ּב ֵדילִ ין ֵה ֶימ ּנוּ,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :ו ְּבנֵ י ֶר ׁ ֶשף יַ גְ ִ ּביה ּו עוּף" )איוב ה ,ז(.
וְ ֵאין "עוּף" ֶא ָּלא ּתוֹ ָרה,
"ה ָת ִעיף ֵעינֶ ָיך בּ וֹ וְ ֵאינֶ נוּ" )משלי כג ,ה(,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר ֲ
וְ ֵאין ֶ"ר ׁ ֶשף" ֶא ָּלא י ִּסו ִּרין,
"מזֵ י ָר ָעב וּלְ ֻח ֵמי ֶר ׁ ֶשף" )דברים לב ,כד(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרְ :
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָהא ֲא ִפילּ ּו ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ָ ּבן יוֹ ְד ִעין אוֹ תוֹ ,
שה ,
אמר ִאם ׁ ָשמוֹ ַע ִּת ׁ ְש ַמע לְ קוֹ ל ה' ֱאל ֶֹק ָיך ,וְ ַה ָ ּי ׁ ָשר ְ ּב ֵעינָ יו ַּת ֲע ֶ ׂ
ׁ ֶשנ ֱֶא ַמר" :וַ ּיֹ ֶ
ּ
ּ
וְ ַה ֲאזַ נְ ָּת לְ ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ׁ ָש ַמ ְר ָּת ָכל ֻח ָקיו,
שים ָעלֶ ָיך ִּכי ֲאנִ י ה' רוֹ ְפ ֶא ָך" )שמות טו ,כו(!
ש ְמ ִּתי ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ל ֹא ָא ִ ׂ
ָּכל ַה ּ ַמ ֲחלָ ה ֲא ׁ ֶשר ַ ׂ
ֶא ָּלאָּ ,כל ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ לַ ֲעסוֹ ק ַ ּב ּתוֹ ָרה וְ ֵאינוֹ עוֹ ֵסק,
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ֵמ ִביא ָעלָ יו יִ ּסו ִּרין ְמכוֹ ָע ִרין וְ עוֹ כְ ִרין אוֹ תוֹ ,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :נֶ ֱאלַ ְמ ִּתי דו ִּמ ָ ּיה ֶה ֱח ׁ ֵש ִיתי ִמ ּטוֹ ב וּכְ ֵא ִבי נֶ ְע ָּכר" )תהלים לט ,ג(,
וְ ֵאין "טוֹ ב" ֶא ָּלא ּתוֹ ָרה,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִּ :
"כי לֶ ַקח טוֹ ב נָ ַת ִּתי לָ כֶ ם ּתוֹ ָר ִתי ַאל ַּת ֲעזֹבוּ" )משלי ד ,ב(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא וְ ִא ֵית ָימא ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ַ ּבר ּ ַפ ּ ָפא:
בּ א ו ְּר ֵאה ׁ ֶשלּ א ְּכ ִמדַּ ת ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ִמדַּ ת ָ ּב ָׂשר וָ ָדם.
ִמדַּ ת ָ ּב ָׂשר וָ ָדם ָ -א ָדם מוֹ כֵ ר ֵח ֶפץ לַ ֲח ֵבירוֹ  ,מוֹ כֵ ר ָעצֵ ב ,וְ לוֹ ֵק ַח ָׂש ֵמ ַח,
ֲא ָבל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ֵאינוֹ ֵּכן,
נ ַָתן לָ ֶהם ּתוֹ ָרה לְ ִי ְׂש ָר ֵאל וְ ָׂש ַמחֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמרִּ :
"כי לֶ ַקח טוֹ ב נָ ַת ִּתי לָ כֶ ם ּתוֹ ָר ִתי ַאל ַּת ֲעזֹבוּ" )משלי ד ,ב(.
ָא ַמר ָר ָבא וְ ִא ֵית ָימא ַרב ִח ְסדָּ א:
ִאם רוֹ ֶאה ָא ָדם ׁ ֶש ּי ִּסו ִּרין ָ ּב ִאין ָעלָ יו  -י ְַפ ׁ ְש ּ ֵפ ׁש ְ ּב ַמ ֲע ָׂשיו,
שה ְד ָרכֵ ינ ּו וְ נַ ְחקֹ ָרה וְ נָ ׁשו ָּבה ַעד ה'" )איכה ג ,מ(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :נַ ְח ּ ְפ ָ ׂ
ּ ִפ ׁ ְש ּ ֵפ ׁש וְ לֹא ָמצָ א  -יִ ְתלֶ ה ְ ּב ִב ּטוּל ּתוֹ ָרה,
"א ׁ ְש ֵרי ַה ֶ ּג ֶבר ֲא ׁ ֶשר ְּתיַ ְּס ֶר ּנ ּו יָ ּה ו ִּמ ּתוֹ ָר ְת ָך ְּתלַ ּ ְמ ֶד ּנוּ" )תהלים צד ,יב(,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרַ :
וְ ִאם ָּתלָ ה וְ לֹא ָמצָ א ּ ְ -ביָדו ַּע ׁ ֶש ּי ִּסו ִּרין ׁ ֶשל ַא ֲה ָבה ֵהם,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִּ :
"כי ֶאת ֲא ׁ ֶשר יֶ ֱא ַהב ה' יוֹ כִ ַיח") 19משלי ג ,יב(.
ָא ַמר ָר ָבא ָא ַמר ַרב ְסחוֹ ָרה ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ָּכל ׁ ֶש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ָח ֵפץ בּ וֹ ְ -מ ַד ְּכאוֹ ְ ּביִ ּסו ִּרין,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ ה' ָח ֵפץ דַּ ְּכאוֹ ֶה ֱחלִ י") 20ישעיה נג ,י(,
יָכוֹ ל ֲא ִפילּ ּו לֹא ִק ְ ּבלָ ם ֵמ ַא ֲה ָבה?
שים ָא ׁ ָשם נַ ְפ ׁשוֹ " )ישעיה נג ,י(,
"אם ָּת ִ ׂ
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמרִ :
ָמה " ָא ׁ ָשם" לָ ַד ַעתַ ,אף י ִּסו ִּרין לָ ַד ַעת.
שכָ רוֹ ?
וְ ִאם ִק ְ ּבלָ ם ַמה ּ ְ ׂ
ְ
"יִ ְר ֶאה זֶ ַרע יַ ֲא ִריך יָ ִמים" )ישעיה נג ,י(.
וְ לֹא עוֹ ד ֶא ָּלא ׁ ֶש ַּתלְ מוּדוֹ ִמ ְת ַק ּיֵים ְ ּביָ דוֹ ,

 17אדם לעמל יולד וּבְ נֵי ֶר ׁ ֶשף יַגְ ִ ּביה ּו עוּף
ְ 18מזֵ י ָר ָעב וּלְ ֻח ֵמי ֶר ׁ ֶשף וְ ֶק ֶטב ְמ ִר ִירי ושן בהמות אשלח בם עם חמת זוחלי עפר
ִּ 19כי ֶאת ֲא ׁ ֶשר י ֱֶא ַהב ה' יוֹ כִ ַיח וכאב את בן ירצה
 20וַ ה' ָח ֵפץ דַּ ְּכאוֹ ֶה ֱחלִ י ִאם ָּת ִׂשים ָא ׁ ָשם נַפְ ׁשוֹ י ְִר ֶאה ז ֶַרע י ֲַא ִר ְיך ָי ִמים וְ ֵח ֶפץ ה' ְ ּביָדוֹ יִצְ לָ ח.

רש"י
אפילו תיוקות של בית רבן
יודעים .שהתורה מגיה שלמדין
מספר חומש אם שמוע תשמע כל
המחלה אשר שמתי וגו' .ואפילו
הקטים שלא הגיעו לספר איוב
כבר למדו:
החשיתי מטוב .מן התורה:
וכאבי עכר .מכה עכורה:
המוכר עצב .שפירש הימו דבר
חשוב כזה ומתוך דחקו מכרו:
ושמח .שהרי הקב''ה מזהירם
מלעזוב אותה ומשבחה לפיהם
בלקח טוב אחר שתה להם:
פשפש ולא מצא .לא מצא עבירה
בידו שבשבילה ראוין יסורין הללו
לבא:
אשרי הגבר אשר תיסרו יה
ומתורתך תלמדו .שבשביל יסורין
צריך אדם לבא לידי תלמוד תורה:
יסורין של אהבה .הקב''ה מייסרו
בעוה''ז בלא שום עון כדי להרבות
שכרו בעולם הבא יותר מכדי
זכיותיו:
וה' חפץ דכאו החלי .מי שהקב''ה
חפץ בו מחלהו ביסורין:
אשם .קרבן:
פשו .מדעתו:

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ
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ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ ֵח ֶפץ ה' ְ ּביָ דוֹ יִ ְצלָ ח" )ישעיה נג ,י(.
ּ ְפלִ יגִ י ָ ּב ּה ַר ִ ּבי י ֲַעקב ַ ּבר ִא ִידי וְ ַר ִ ּבי ַא ָחא ַ ּבר ֲחנִ ינָ א.
ַחד ָא ַמרֵ :אלּ ּו ֵהם יִ ּסו ִּרין ׁ ֶשל ַא ֲה ָבה:
ָּכל ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהן ִ ּב ּטוּל ּתוֹ ָרה,
ָ
"א ׁ ְש ֵרי ַה ֶ ּג ֶבר ֲא ׁ ֶשר ְּתיַ ְּס ֶר ּנ ּו יָ ּה ו ִּמ ּתוֹ ָר ְתך ְּתלַ ּ ְמ ֶד ּנוּ" )תהלים צד,יב(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרַ :
וְ ַחד ָא ַמרֵ :אלּ ּו ֵהם י ִּסו ִּרין ׁ ֶשל ַא ֲה ָבה:
ָּכל ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהן ִ ּב ּטוּל ְּת ִפ ָּלה,
ׁ ֶשנ ֱֶא ַמרּ ָ :
"ברו ְּך ֱאל ִֹהים ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ֵה ִסיר ְּת ִפ ָּל ִתי וְ ַח ְסדּ וֹ ֵמ ִא ִּתי" )תהלים סו ,כ(.

ָא ַמר לְ ה ּו ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא:
ָהכִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֵאלּ ּו וָ ֵאלּ ּו י ִּסו ִּרין ׁ ֶשל ַא ֲה ָבה ֵהן,
ׁ ֶשנ ֱֶא ַמרִּ :
"כי ֶאת ֲא ׁ ֶשר יֶ ֱא ַהב ה' ,יוֹ כִ ַיח",
ָ
ּ
ּ
ּ
ּ
"תלַ ְמ ֶדנוּ"ֶ ,א ָּלא ' ְּתלַ ְּמ ֵדנ ּו':
ֶא ָּלא ַמה ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר "ו ִּמ ּתוֹ ָר ְתך ְּתלַ ְמ ֶדנוּ"? ַאל ִּת ְק ִרי ְּ
דָּ ָבר זֶ הִ ,מ ּתוֹ ָר ְת ָך ְּתלַ ְּמ ֵדנוּ,
ַקל וָ חוֹ ֶמר ִמ ׁ ּ ֵשן וָ ַעיִן,
ַמה ׁ ּ ֵשן וָ ַעיִן ׁ ֶש ֵהן ֶא ָחד ֵמ ֵא ָב ָריו ׁ ֶשל ָא ָדםֶ ,ע ֶבד יוֹ צֵ א ָ ּב ֶהן לְ ֵחרוּת,
י ִּסו ִּרין ׁ ֶש ְּמ ָמ ְר ִקין ָּכל ּגוּפוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ַעל ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ כַ ָּמה.
וְ ַהיְינ ּו דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש:
"ב ִרית" ְ ּב ֶמלַ ח ,וְ נ ֱֶא ַמר ְ ּ
נ ֱֶא ַמר ְ ּ
"ב ִרית" ְ ּביִ ּסו ִּרין,
נ ֱֶא ַמר ְ ּ
"ב ִרית" ְ ּב ֶמלַ ח ,דִּ כְ ִתיב" :וְ ל ֹא ַּת ׁ ְש ִ ּבית ֶמלַ ח ְ ּב ִרית") 21ויקרא ב ,יג(,
וְ נ ֱֶא ַמר ְ ּ
"א ֶּלה ִד ְב ֵרי ַה ְ ּב ִרית" )דברים כח ,סט(,
"ב ִרית" ְ ּביִ ּסו ִּרין ,דִּ כְ ִתיבֵ :
ַמה ְ ּ
"ב ִרית" ָה ָאמוּר ְ ּב ֶמלַ חֶ ,מלַ ח ַמ ְמ ֶּת ֶקת ֶאת ַה ָ ּב ָׂשר,
ַאף ְ ּ
"ב ִרית" ָה ָאמוּר ְ ּבי ִּסו ִּרין ,י ִּסו ִּרין ְמ ָמ ְר ִקין ָּכל ֲעוֹ נוֹ ָתיו ׁ ֶשל ָא ָדם.
ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחאי אוֹ ֵמר:
ש ָר ֵאל,
לש ַמ ָּתנוֹ ת טוֹ בוֹ ת נָ ַתן ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְליִ ְ ׂ
ׁ ָש ׁ
וְ כו ָ ּּלן לֹא נְ ָתנָ ן ֶא ָ ּלא ַעל יְ ֵדי יִ ּסו ִּרין,
ש ָר ֵאל וְ ָהעוֹ ָלם ַה ָ ּבא.
ֵאלּ ּו ֵהןּ :תוֹ ָרה וְ ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ּתוֹ ָרה ִמ ַ ּניִ ן?
ָ
"א ׁ ְש ֵרי ַה ֶ ּג ֶבר ֲא ׁ ֶשר ְּתיַ ְּס ֶר ּנ ּו יָ ּה ,ו ִּמ ּתוֹ ָר ְתך ְּתלַ ּ ְמ ֶד ּנוּ" )תהלים צד ,יב(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ :
ש ָר ֵאל?
ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ָ
ָ
דִּ ְכ ִתיבִּ :
"כי ַּכ ֲא ׁ ֶשר יְ יַ ֵּסר ִא ׁיש ֶאת ְ ּבנוֹ ה' ֱאל ֶֹהיך ְמיַ ְּס ֶרךּ" )דברים ח ,ה(,
יהִּ :
"כי ה' ֱאל ֶֹה ָיך ְמ ִב ֲיא ָך ֶאל ֶא ֶרץ טוֹ ָבה".
ו ְּכ ִתיב ַ ּב ְת ֵר ּ
ָהעוֹ ָלם ַה ָ ּבא?
דִּ ְכ ִתיבִּ :
"כי נֵ ר ִמ ְצוָ ה וְ תוֹ ָרה אוֹ ר וְ ֶד ֶר ְך ַח ִ ּיים ּתוֹ כְ חוֹ ת מו ָּסר" )משלי ו ,כג(.
ה,ב

ָּתנֵי ַּת ָּנא ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
" ָ ּכל ָהעוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה ו ִּב ְג ִמילוּת ֲח ָס ִדים ^וְ קוֹ ֵבר ֶאת ָ ּבנָ יו  -מוֹ ֲח ִלין לוֹ ַעל ָ ּכל ֲעוֹ נוֹ ָתיו".
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ
ּ
"ב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת יְ כֻ ַפר ָעוֹ ן" )משלי טז ,ו(,
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא " ּתוֹ ָרה ו ְּג ִמילוּת ֲח ָס ִדים" דִּ כְ ִתיבְ :
"ח ֶסד"  -זוֹ ְ ּג ִמילוּת ֲח ָס ִדים,
ֶ
ּ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :רוֹ ֵדף ְצ ָד ָקה וָ ָח ֶסד יִ ְמ ָצא ַח ִיים ְצ ָד ָקה וְ כָ בוֹ ד" )משלי כא ,כא(,
"א ֶמת"  -זוֹ ּתוֹ ָרה,
ֱ

 21וְ לֹא ַּת ׁ ְש ִ ּבית ֶמלַ ח ְ ּב ִרית אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח

רש"י
דבר זה .שאשרי אדם אשר תיסרו
יה:
מתורתך תלמדו .כלומר מתורתך
או למדין אותו:
אמר ברית ביסורין דכתיב אלה
דברי הברית .אחר הקללות אמר
במשה תורה:
אף יסורין ממרקין כל עוותיו של
אדם .גרסי':
ודרך חיים .חיי העוה''ב הויין לו
תוכחות מוסר לאדם:
ובים .קא סלקא דעתיה הקובר
את ביו:
ארבע מראות .שאת ותולדתה
בהרת ותולדתה .בהרת עזה כשלג
שיה לה כסיד ההיכל .שאת כצמר
לבן שיה לה כקרום ביצה:

דוּרה
ְ 22גּ ָמ ָרא ְס ָ
"א ֶמת ְקנֵ ה וְ ַאל ִּת ְמכּ ר") 22משלי כג ,כג(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרֱ :
ֶא ָּלא "קוֹ ֵבר ֶאת ָ ּבנָ יו" ִמ ַּנ ִין?
ָּתנָא לֵ ּיה ַההוּא ָס ָבא ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחאי:
"עוֹ ן".
"עוֹ ן" ָ
ָא ְתיָא ָ
ְּכ ִתיב ָהכָ אּ ְ :
"ב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת יְ כֻ ּ ַפר ָעוֹ ן" )משלי טז ,ו(,
וּכְ ִתיב ָה ָתם" :ו ְּמ ׁ ַש ֵּלם ֲעוֹ ן ָאבוֹ ת ֶאל ֵחיק ְ ּבנֵ ֶיהם" )ירמיהו לב ,יח(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
נְגָ ִעים ּו ָ ּבנִים ֵאינָן יִ ּסו ִּרין ׁ ֶשל ַא ֲה ָבה.
וְ "נְגָ ִעים" לֹא?!
וְ ָה ַת ְניָא:
" ָ ּכל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ֶא ָחד ֵמ ַא ְר ָ ּב ָעה ַמ ְראוֹ ת נְ ָג ִעים ַה ָ ּלל ּו ֵאינָ ן ֶא ָ ּלא ִמזְ ַ ּבח ַ ּכ ּ ָפ ָרה"!
" ִמזְ ַ ּבח ַ ּכ ּ ָפ ָרה" ָ -הו ּו,
"י ִּסו ִּרים ׁ ֶשל ַא ֲה ָבה"  -לָ א ָהו ּו.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ָהא לָ ן וְ ָהא לְ ה ּו.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ָהא ְ ּבצִ נ ְָעאָ ,הא ְ ּב ַפ ְר ֶה ְסיָא.
"וְ ָ ּבנִים" לֹא?!
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימא דְּ ָהו ּו לְ ה ּו ו ֵּמת ּו –
וְ ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
דֵּ ין ַ ּג ְר ָמא דַּ ֲע ִׂש ָיר ָאה ִ ּביר!
ֶא ָּלא ָהא ְ -דלֹא ָהו ּו לֵ ּיה ְּכלָ ל.
וְ ָהא  -דְּ ָהו ּו לֵ ּיה ו ֵּמתוּ.
ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ֲחלַ ׁשַ ,על לְ גַ ֵ ּב ּיה ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן,
ָא ַמר לֵ ּיהֲ :ח ִב ִיבין ָעלֶ ָיך י ִּסו ִּרין?
ָא ַמר לֵ ּיה :לֹא ֵהן וְ לֹא ְׂשכָ ָרן.
ָא ַמר לֵ ּיהַ :הב לִ י ָי ְד ָך.
י ְַהב לֵ ּיה י ְֵד ּיה ,וְ אוֹ ְק ֵמ ּיה.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֲחלַ ׁשַ ,על לְ גַ ֵ ּב ּיה ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א,
ָא ַמר לֵ ּיהֲ :ח ִב ִיבין ָעלֶ ָיך י ִּסו ִּרין?
ָא ַמר לֵ ּיה :לֹא ֵהן וְ לֹא ְׂשכָ ָרן.
ָא ַמר לֵ ּיהַ :הב לִ י ָי ְד ָך.
י ְַהב לֵ ּיה י ְֵד ּיה ,וְ אוֹ ְק ֵמ ּיה.
ַא ַּמאי? לוֹ ִקים ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן לְ נ ְַפ ׁ ֵש ּיה!
ָא ְמ ִרי:
ֵאין ָחבו ּׁש ַמ ִּתיר ַעצְ מוֹ ִמ ֵ ּבית ָה ֲאסו ִּרים.
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ֲחלַ ׁשַ ,על לְ גַ ֵ ּב ּיה ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן,
ֲחזָ א דַּ ֲהוָ ה ָקא ָ ּג ֵני ְ ּב ַביִ ת ָא ֵפל.
ֱ 22א ֶמת ְקנֵה וְ ַאל ִּת ְמכּ ר חכמה ומוסר ובינה

רש"י
הא לן והא להו .בא''י שערי חומה
מקודשות בה ומצורע טעון שילוח
חוצה להן אין יסורין של אהבה.
בבל שאין טעוין שילוח והן מזבח
כפרה הוו יסורין של אהבה:
בצעא .תחת בגדיו:
דין גרמא דעשיראה ביר .זה עצם
של בן עשירי שמת לו:
ביר .כמו בר וצר עצם פחות
מכשעורה ממו בסודרו לעגמת
פש .וגברא רבא כר''י לא באו לו
יסורין שאין של אהבה:
דהוו להו בים ומתו .הוו להו
יסורין של אהבה שהאבלות
מכפרת על עווותיו:
גלייה .ר' יוחן לדרעיה:
ופל הורא .שהיה בשרו מבהיק
שיפה היה מאד כדאמרין בב''מ
בהשוכר את הפועלים )דף פד:(.
אי משום תורה .שלא למדת הרבה
כרצוך:
אחד המרבה ואחד הממעיט .לעין
קרבות שויה בשלהי מחות )דף
קי (.אמר בעולת בהמה ריח יחוח
ובמחה ריח יחוח ללמדך שאחד
המרבה וכו':
אי משום מזוי .שאיך עשיר:
על דא ודאי קא בכית .על זה ודאי
יש לך לבכות:
די .חביות:
תקיפו .החמיצו:
ליעיין מר במיליה .יפשפש
במעשיו:
אי איכא דשמיע עלי מילתא לימא.
אם יש בכם ששמע עלי דבר שאי
צריך לחזור בי יודיעי:
שבישא .חלקו בזמורות הגפן
שחותכין מהן בשעת הזמיר ותן
)בב''מ דף קג (.כשם שחולקין ביין
כך חולקין בזמורות ובקים
שבשין
מתרגמין
שריגים
)בראשית מ(:
מי שביק לי מידי מייה .וכי איו
חשוד בעייכם שהוא גוב לי הרבה
יותר מחלקו:
בתר גבא גוב כו' .הגוב מן הגב
אף הוא טועם טעם גבה:

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ

ֵיה לִ ְד ָר ֵע ּיה וְ נ ַָפל נְ הוֹ ָרא,
ַ ּגלְ י ּ
ֵיה דַּ ֲהוָ ה ָקא ָ ּבכֵ י ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר.
ַחזְ י ּ
ָא ַמר לֵ ּיהַ :א ַּמאי ָקא ָ ּבכֵ ית?
ִאי ִמ ׁ ּשוּם ּתוֹ ָרה  -דְּ לֹא ַא ּ ַפ ׁ ְש ְּתָ ׁ ,שנִינוֶּ " :א ָחד ַה ַּמ ְר ֶ ּבה וְ ֶא ָחד ַה ַּמ ְמ ִעיט ,ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ְ ּי ַכ ֵּוין ִלבּ וֹ ַל ׁ ּ ָש ַמיִ ם"!
וְ ִאי ִמ ׁ ּשוּם ְמזוֹ נֵי  -לֹא ָּכל ָא ָדם זוֹ כֶ ה לִ ׁ ְש ֵּתי ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ת!
וְ ִאי ִמ ׁ ּשוּם ְ ּבנֵי  -דֵּ ין ַ ּג ְר ָמא דַּ ֲע ִׂש ָיר ָאה ִ ּביר!
ָא ַמר לֵ ּיה :לְ ַהאי ׁשו ְּפ ָרא דְּ ָבלֵ י ְ ּב ַע ְפ ָרא ָקא ָ ּבכֵ ינָא,
ָא ַמר לֵ ּיהַ :על דָּ א וַ דַּ אי ָקא ָ ּבכֵ ית ,ו ָּבכ ּו ַּת ְרוַ יְיה ּו.
ַאדְּ ָהכִ י וְ ָהכִ י ָא ַמר לֵ ּיהֲ :ח ִב ִיבין ָעלֶ ָיך י ִּסו ִּרין?
ָא ַמר לֵ ּיה :לֹא ֵהן וְ לֹא ְׂשכָ ָרן.
ָא ַמר לֵ ּיהַ :הב לִ י ָי ְד ָך.
י ְַהב לֵ ּיה י ְֵד ּיה ,וְ אוֹ ְק ֵמ ּיה.
ַרב הוּנָ א ְּת ִקיפ ּו לֵ ּיה ַא ְר ַ ּבע ְמ ָאה דַּ ּנֵי דְּ ַח ְמ ָרא,
ַעל לְ גַ ֵ ּב ּיה ַרב יְהו ָּדה ֲאחו ַּּה דְּ ַרב ַס ָּלא ֲח ִס ָידא ,וְ ַר ָ ּבנַ ן וְ ָא ְמ ִרי לֵ ּיה ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲה ָבה וְ ַר ָ ּבנַ ן,
וְ ָא ְמר ּו לֵ ּיה :לְ ַע ּיֵין ָמר ְ ּב ִמ ֵּיל ּיה.
ָא ַמר לְ הוּ :ו ִּמי ֲח ׁ ִש ְידנָא ְ ּב ֵעי ַניְיכוּ?
ָא ְמר ּו לֵ ּיהִ :מי ֲח ׁ ִשיד קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְיך הוּא דְּ ָע ֵביד דִּ ינָא ְ ּבלֹא דִּ י ָנא?!
ָא ַמר לְ הוִּ :אי ִא ָּיכא ַמאן דִּ ׁ ְש ִמ ַיע ָעלַ י ִמ ְּל ָתא ,לֵ ָימא.
ישא לַ ֲא ִר ֵיס ּיה.
ָא ְמר ּו לֵ ּיהָ :הכִ י ׁ ְש ִמ ַיע לָ ן ,דְּ לָ א י ֵָהיב ָמר ׁ ְש ִב ׁ ָ
ָא ַמר לְ הוִּ :מי ָקא ׁ ָש ֵביק לִ י ִמידֵּ י ִמי ֵּנ ּיה? ָהא ָקא ָ ּג ֵניב לֵ ּיה כּ ו ֵּּל ּיה!
ָא ְמר ּו לֵ ּיהַ :היְינ ּו דְּ ָא ְמ ִרי ֱאינ ׁ ֵָשיּ ָ :
"ב ַתר ַ ּג ּנ ָָבא ְ ּגנוֹ ב ,וְ ַט ְע ָמא ְט ֵעים".
ָא ַמר לְ הוַּ :ק ֵ ּבילְ נָא ָעלַ י דְּ י ֵָה ְיבנָא לֵ ּיה.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִריֲ :ה ַדר ַח ָּלא וַ ֲהוָ ה ַח ְמ ָרא.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִריִ :א ּי ַ ּ
ַיקר ַח ָּלא ,וְ ִאיזְ ְד ַ ּבן ִ ּב ְד ֵמי דְּ ַח ְמ ָרא.
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ַּת ְניָא:
" ַא ָ ּבא ִ ּבנְ יָ ִמין אוֹ ֵמר:
יתי ִמ ְצ ַט ֵער ָ ּכל יָ ַמי:
ַעל ׁ ְשנֵ י ְד ָב ִרים ָהיִ ִ
ַעל ְּת ִפ ָ ּל ִתי ׁ ֶש ְּת ֵהא ִל ְפנֵ י ִמ ָּט ִתי,
וְ ַעל ִמ ָּט ִתי ׁ ֶש ְּת ֵהא נְ תוּנָ ה ֵ ּבין ָצפוֹ ן ְל ָדרוֹ ם".
"על ְּת ִפ ָ ּל ִתי ׁ ֶש ְּת ֵהא ִל ְפנֵ י ִמ ָּט ִתי" –
ַ
"ל ְפנֵ י ִמ ָּט ִתי"?
ַמאי ִ
ִאילֵ ָימא לִ ְפנֵי ִמ ּ ָט ִתי ַמ ָּמ ׁש,
וְ ָה ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב ,וְ ִא ֵית ָימא ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ִמ ַּניִן לַ ִּמ ְת ּ ַפ ֵּלל ׁ ֶשלּ א י ְֵהא דָּ ָבר חוֹ צֵ ץ ֵ ּבינוֹ לְ ֵבין ַה ִ ּקיר?
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ ַ ּי ֵּסב ִחזְ ִק ָ ּיה ּו ּ ָפנָ יו ֶאל ַה ִּקיר וַ ִ ּי ְת ּ ַפ ֵּלל"!
לָ א ֵּת ָימא" :לִ ְפנֵי ִמ ּ ָט ִתי",
"סמו ְּך לְ ִמ ּ ָט ִתי".
ֶא ָּלא ֵא ָימאָ :
"וְ ַעל ִמ ָּט ִתי ׁ ֶש ְּת ֵהא נְ תוּנָ ה ֵ ּבין ָצפוֹ ן ְל ָדרוֹ ם",
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ָח ָמא ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ אָ ,א ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ָּכל ַהנּוֹ ֵתן ִמ ּ ָטתוֹ ֵ ּבין ָצפוֹ ן לְ ָדרוֹ ם ַהוְ יָין לֵ י ּה ָ ּב ִנים זְ כָ ִרים,
ש ָ ּבע ּו ָבנִ ים") 23תהלים יז ,יד(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :ו ְּצפוּנְ ָך ְּת ַמ ֵּלא ִב ְטנָ ם יִ ְ ׂ
ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק ָא ַמר:
ַאף ֵאין ִא ׁ ְש ּתוֹ ַמ ּ ֶפלֶ ת נְ ָפלִ ים.
ְּכ ִתיב ָהכָ א" :ו ְּצפוּנְ ָך ְּת ַמ ֵּלא ִב ְטנָ ם",
וּכְ ִתיב ָה ָתם"ַ :ו ִ ּי ְמלְ א ּו יָ ֶמ ָיה לָ לֶ ֶדת וְ ִה ֵּנה תוֹ ִמים ְ ּב ִב ְטנָ ּה" )בראשית כה ,כד(.

 23וּצְ פ ּונ ְָך ְּת ַמ ֵּלא בִ ְטנָם ִי ְׂש ָ ּבע ּו בָ נִים והניחו יתרם לעולליהם.

רש"י
סמוך למטתי .כל ימי זהרתי שלא
לעשות מלאכה ושלא לעסוק
בתורה כשעמדתי ממטתי עד
שאקרא ק''ש ואתפלל:
צפון לדרום .ראש ומרגלותיה זה
לצפון וזה לדרום וראה בעיי
שהשכיה במזרח או במערב לפיכך
כון להסב דרך תשמיש לרוחות
אחרות:
וצפוך .לשון צפון וסיפיה דקרא
ישבעו בים:
תמלא בטם .תמלא ימי הריום:

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ
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ַּת ְניָא:
אוֹמר:
" ַא ָ ּבא ִ ּבנְ יָ ִמין ֵ
ׁ ְשנַ יִ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְכנְ ס ּו ְל ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ,וְ ָק ַדם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְל ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ,וְ לֹא ִה ְמ ִּתין ֶאת ֲח ֵברוֹ וְ יָ ָצא:
טוֹ ְר ִפין לוֹ ְּת ִפ ָ ּלתוֹ ְ ּב ָפנָ יו,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :טֹ ֵרף נַ ְפ ׁשוֹ ְ ּב ַא ּפוֹ ַהלְ ַמ ַענְ ָך ֵּת ָעזַ ב ָא ֶרץ") 24איוב יח ,ד(,
ש ָר ֵאל,
וְ לֹא עוֹ דֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ּגוֹ ֵרם ַל ׁ ּ ְש ִכינָ ה ׁ ֶש ִּת ְס ַּת ֵ ּלק ִמ ִ ּי ְ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ יֶ ְע ַּתק צוּר ִמ ּ ְמקמוֹ ",
וְ ֵאין "צוּר" ֶא ָ ּלא ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :צוּר יְ לָ ְד ָך ֶּת ׁ ִשי") 25דברים לב ,יח(.
ש ָכרוֹ ?
וְ ִאם ִה ְמ ִּתין לוֹ ַמה ּ ְ ׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
זוֹ ֶכה ַל ְ ּב ָרכוֹ ת ַה ָ ּללוּ,
ָ
ָ
ּ
ּ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :לוּא ִה ְק ׁ ַש ְב ָּת לְ ִמ ְצוֹ ָתי וַ יְ ִהי כַ ָּנ ָהר ׁ ְשלוֹ ֶמך וְ ִצ ְד ָק ְתך ְּכגַ ֵלי ַה ָים.
וַ יְ ִהי כַ חוֹ ל זַ ְר ֶע ָך וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאי ֵמ ֶע ָיך") 26ישעיה מח ,יח-יט( וגו'.
ַּת ְניָא:
" ַא ָ ּבא ִ ּבנְ יָ ִמין אוֹ ֵמר:
ִא ְל ָמ ֵלי נִ ְּתנָ ה ְר ׁשוּת ָל ַעיִ ן ִל ְראוֹ ת,
יקין".
ֵאין ָ ּכל ִ ּב ְריָ ה יְ כוֹ ָלה ַל ֲעמוֹ ד ִמ ּ ְפנֵ י ַה ַּמ ִּז ִ
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ְימי ֲעלַ ן ִּכי ִּכ ְסלָ א לְ אוּגְ יָא.
ישי ִמי ּנַן ,וְ ַקי ִ
ִאינְה ּו נ ְִפ ׁ ִ
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ָּכל ַחד וְ ַחד ִמי ּנַןַ ,אלְ ּ ָפא ִמ ּ ְ ׂ
ֵיה.27
ש ָמאלֵ ּיה וְ ִר ְב ָב ָתא ִמ ִימינ ּ
ָא ַמר ָר ָבא:
ַהאי דּ ו ָּח ָקא דְּ ָהוֵ י ְ ּב'כַ ָּלה' ִמ ַּניְיה ּו ָהוֵ י?
ָהנֵי ִ ּב ְר ֵּכי דְּ ׁ ַשלְ ִהי ִמ ַּניְיה ּו.
ָהנֵי ָמאנֵי דְּ ַר ָ ּב ַנן דְּ ָבל ּוֵ ,מחו ְּפיָא דִּ ְידה ּו.
ָהנֵי ַּכ ְר ֵעי דְּ ִמ ּנ ְ ַּק ָפןִ ,מ ַּניְיה ּו.
ַהאי ַמאן דְּ ָב ֵעי לְ ֵמ ַידע לְ ה ּו,
ֵיה ,ו ְּבצַ ְפ ָרא ָחזֵ י ִּכי ַּכ ְר ֵעי דְּ ַת ְר ְנגוֹ לָ א.
ְיתי ִק ְיט ָמא נְ ִהילָ א ,וְ ַנ ֲה ַדר ַא ּפו ְּרי ּ
לֵ י ֵ

רש"י
טורף פשו באפו .לך אומר אשר
גרמת לך לטרוף את פשך בפיך
ומה היא הפש זו תפלה כמו
שאמר ואשפוך את פשי לפי ה'
)ש''א א(:
הלמעך תעזב ארץ .וכי סבור היית
שבשבילך שיצאת תסתלק השכיה
ויעזוב את חבירך המתפלל לפיו:
לוא הקשבת .לשון המתה היא:
למצותי .בשביל מצותי אשר צויתי
לגמול חסד:
לראות .כל השדים העומדים
לפיו:
כי כסלא לאוגיא .כשורת חפירה
המקפת האוגיא שעושין תחת
הגפים כמו ששיו )מ''ק דף ב( אין
עושין אוגיות לגפים לאסוף שם
מים להשקות הגפן .כסלא הוא
תלם של מעה המקפת סביב סביב
את תל האוגיא והגפן טוע בתל
ובריש דרים )דף ו ב( הדין אוגיא
להוי פאה:
האי דוחקא דהוי בכלה .פעמים
שבי אדם יושבים רווחים ביום
השבת שבאין לשמוע דרשה ודומה
להם כיושבים דחוקים:
הי ברכי דשלהי .ברכים עייפים:
מאי דרבן דבלו .בגדי התלמידים
שבלים מהר והם אים בי מלאכה
שיבלו בגדיהם:
מחופיא דידהו .באין המזיקים
ויושבין אצלם ומתחככים בהם.
חופיא לשון חופף ומפספס )שבת
דף  (פריי''ר }חכוך{ בלע''ז:
שלייתא דשורתא .שליית הולד
של חתול קבה:
בוכרתא .הבכורה לאמה:
בת בוכרתא .ואף אמה היתה
בכורה:
ולימלי עייה מיה .ישים ממה
מעט בעייו כל לשון תיה בעין
קורהו בלשון גמרא לשון מלוי לפי
שבדבר מועט הוא מלא:
גובתא דפרזלא .קה חלול של
ברזל:
ולחתמיה .לקה:
בגושפקא דפרזלא .בחותם של
ברזל דבמידי דצייר וחתים לית
להו רשותא כדאמרין בכל הבשר
בשחיטת חולין )דף קה ב(:

ַהאי ַמאן דְּ ָב ֵעי לְ ֶמ ֱחזִ ינְה ּו,
לֵ ֵיתי ׁ ִשילְ ָי ָיתא דְּ ׁש ּונ ְָר ָתא ,או ָּּכ ְמ ָתא ַ ּבת או ָּּכ ְמ ָתא ,בּ וּכְ ְר ָתא ַ ּבת בּ וּכְ ְר ָתא,
ֵיה ,וְ ָחזֵ י לְ ה ּו.
ֵיה ִמ ּנ ּ
וְ לִ ְיקלֵ ּיה ְ ּבנו ָּרא ,וּלְ ׁ ַש ֲח ֵק ּיה ,וְ לִ ְימלִ י ֵעינ ּ
ּ
ּ
ּ
ֵיה,
וְ לְ ׁ ַש ְדי ּ
ֵיה ְ ּבגוֹ ְב ָתא דְּ ַפ ְרזְ לָ א ,וּלְ ַח ְּת ֵמ ּיה ְ ּבגו ׁ ְּש ַפנ ְָקא דְּ ַפ ְרזְ לָ א ,דִּ ילְ ָמא ָגנ ְִבי ִמנ ּ
וְ לַ ֲחתוֹ ם ּפו ֵּמ ּיה ִּכי דְּ ֵהיכִ י לֹא לִ ַּית ַ ּזק.
ַרב ֵ ּב ָיבי ַ ּבר ַא ַ ּב ֵיי ֲע ַבד ָהכִ י,
ֲחזָ א וְ ִא ַּת ַ ּזק,
ָ ּבע ּו ַר ָ ּבנַן ַר ֲח ֵמי ֲעלֵ ּיה,
וְ ִא ַּת ִסי.

"טרף ַנ ְפ ׁשוֹ ְ ּב ַא ּפוֹ ַהלְ ַמ ַענ ְָך ֵּת ָעזַ ב ָא ֶרץ ויעתק צור ממקומו".
ֵ 24
 25צוּר ְילָ ְד ָך ֶּת ׁ ִשי ותשכח אל מחוללך
 26לוּא ִה ְק ׁ ַשבְ ָּת לְ ִמצְ וֹ ָתי וַ י ְִהי כַ ּנ ָָהר ׁ ְשלוֹ ֶמ ָך וְ צִ ְד ָק ְת ָך ְּכגַ ֵּלי ַה ּיָם .וַ י ְִהי כַ חוֹ ל זַ ְר ֶע ָך וְ צֶ ֱאצָ ֵאי ֵמ ֶע ָיך כמעותיו ,לא יכרת ולא ישמד שמו מלפני
ִ 27י ּפֹל ִמ ִ ּצדְּ ָך ֶאלֶ ף ו ְּרבָ בָ ה ִמ ִימינ ֶָך ֵאלֶ ָיך לֹא ִי ָ ּג ׁש) .תהלים צא ,ז(

דוּרה
ְ 26גּ ָמ ָרא ְס ָ
 .18ו ,א
ַּת ְניָא:
" ַא ָ ּבא ִ ּבנְ יָ ִמין אוֹ ֵמר:
ֵאין ְּת ִפ ָ ּלה ׁ ֶשל ָא ָדם נִ ׁ ְש ַמ ַעת ֶא ָ ּלא ְ ּב ֵבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :לִ ׁ ְשמֹ ַע ֶאל ָה ִר ָּנה וְ ֶאל ַה ְּת ִפ ָּלה") 28מלכים א ח ,כח(.
ִ ּב ְמקוֹ ם ִר ָ ּנהָ ׁ ,שם ְּת ֵהא ְּת ִפ ָ ּלה".
ָא ַמר ָר ִבין ַ ּבר ַרב ַאדָּ א ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ִמ ַּניִן ׁ ֶש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ָמצוּי ְ ּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת?
"אל ִֹהים נִ ָ ּצב ַ ּב ֲע ַדת ֵאל") 29תהלים פב ,א(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרֱ :
ּו ִמ ַּנ ּיִן לַ ֲע ָׂש ָרה ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ְּללִ ין ׁ ֶש ׁ ּ ְשכִ ינָ ה ִע ָּמ ֶהם?
"אל ִֹהים נִ ָ ּצב ַ ּב ֲע ַדת ֵאל" )תהלים פב ,א(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרֱ :
לשה ׁ ֶש ּיוֹ ׁ ְש ִבין ְ ּב ִדין ׁ ֶש ׁ ּ ְשכִ י ָנה ִע ָּמ ֶהם?
ו ִּמ ַּניִן לִ ׁ ְש ׁ ָ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרּ ְ :
"ב ֶק ֶרב ֱאל ִֹהים יִ ׁ ְש ּפט")תהלים פב ,א(.
ו ִּמ ַּניִן לִ ׁ ְש ַניִם ׁ ֶש ּיוֹ ׁ ְש ִבין וְ עוֹ ְס ִקין ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ׁ ּ ְשכִ י ָנה ִע ָּמ ֶהם?
"אז נִ ְד ְ ּבר ּו יִ ְר ֵאי ה' ִא ׁיש ֶאל ֵר ֵעה ּו וַ ַ ּי ְק ׁ ֵשב ה'") 30מלאכי ג ,טז(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרָ :
ַמאי "וּלְ חוֹ ׁ ְש ֵבי ׁ ְשמוֹ "?
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ילּ
ָח ׁ ַשב ָא ָדם לַ ֲעשׂוֹ ת ִמצְ וָ ה ,וְ נ ֱֶאנַס ,וְ לֹא ֲע ָׂש ָא ּה ַמ ֲעלֶ ה ָעלָ יו ַה ָּכתוּב ְּכ ִא ּו ֲע ָׂש ָא ּה.
ו ִּמ ַּניִן ׁ ֶש ֲא ִפילּ ּו ֶא ָחד ׁ ֶש ּיוֹ ׁ ֵשב וְ עוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ׁ ּ ְשכִ י ָנה ִע ּמוֹ ?
ָ
ָ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרּ ְ :
"בכָ ל ַה ּ ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ַאזְ ִּכיר ֶאת ׁ ְש ִמי ָאבוֹ א ֵאלֶ יך ו ֵּב ַרכְ ִּתיך" )שמות כ ,כא(.
וְ כִ י ֵמ ַא ַחר דַּ ֲא ִפילּ ּו ַחדְּ ,ת ֵרי ִמ ָ ּב ֲעיָא?!
ְּת ֵרי ִמ ַּכ ְּת ָבן ִמ ַּליְיה ּו ְ ּב ֵס ֶפר ַה ִ ּזכְ רוֹ נוֹ ת,
ַחד לֹא ִמ ַּכ ְּת ָבן ִמ ֵּל ּיה ְ ּב ֵס ֶפר ַה ִ ּזכְ רוֹ נוֹ ת.
וְ כִ י ֵמ ַא ַחר דְּ ֲא ִפילּ ּו ְּת ֵריְּ ,תלָ ָתא ִמ ָ ּב ֲעיָא?!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :דִּ ינָא ׁ ְשלָ ָמא ְ ּב ָעלְ ָמא הוּא ,וְ לֹא ָא ְתיָא ׁ ְשכִ ינָה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ ִדינָא נ ִַמי ַהיְינ ּו ּתוֹ ָרה.
וְ כִ י ֵמ ַא ַחר דְּ ֲא ִפילּ ּו ְּתלָ ָתאֲ ,ע ָׂש ָרה ִמ ָ ּב ֲעיָא?!
ֲע ָׂש ָרה ָק ְד ָמה ׁ ְשכִ ינָ ה וְ ָא ְתיָא,
ְּתלָ ָתא ַעד דְּ יָ ְת ִבי.

מע ֶאל ָה ִר ּנָה וְ ֶאל ַה ְּתפִ ָּלה אשר עבדך מתפלל לפניך היום
 28לִ ׁ ְש ַ
ֱ 29אל ִֹהים ִנ ָ ּצב ַ ּב ֲע ַדת ֵאל בקרב אלהים ישפוט
ָ 30אז נ ְִד ְ ּבר ּו י ְִר ֵאי ה' ִא ׁיש ֶאל ֵר ֵעה ּו וַ ּי ְַק ׁ ֵשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו

רש"י
במקום רה .בבהכ'' ששם
אומרים הצבור שירות ותשבחות
בעימת קול ערב:
בעדת אל .בבית מועד שלו:
ומין לעשרה וכו' .עדה קרויה
בעשרה שא' עד מתי לעדה הרעה
הזאת )במדבר יד( יצאו כלב
ויהושע:
בקרב אלהים ישפוט .ואין בית דין
קרוים אלהים אלא בג' בפ''ק
דסהדרין )דף ג:(:
ויקשב ה' .ממתין להם שם:
אשר אזכיר את שמי .אשר יזכר
שמי על מצותי ודברי:
אבא אליך .לשון יחיד הוא:
מכתבן מלייהו .כדכתיב ויכתב
ספר זכרון לפיו )סיפא דקרא(:
קדמה שכיה ואתיא .קודם שיהיו
כל העשרה:
צב בעדת אל .מעיקרא משמע:
עד דיתבי .כדכתיב ישפוט .בשעת
המשפט:

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ
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 .19ו ,א-ב
ָא ַמר ַר ִ ּבי ָא ִבין ַ ּבר ַרב ַאדָּ א ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ִיח ְּת ִפ ִּילין?
ִמ ַּניִן ׁ ֶש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ַמ ּנ ַ
ימינוֹ ו ִּבזְ רוֹ ַע ֻע ּזוֹ " )ישעיהו סב ,ח(,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :נִ ׁ ְש ַ ּבע ה' ִ ּב ִ
ִּ
ימינוֹ "  -זוֹ ּתוֹ ָרה,
"ב ִ
ּ
ימינוֹ ֵא ׁש דָּ ת לָ מוֹ " )דברים לג ,ב(,
"מ
:
ר
מ
ֶא
נ
ש
ִ ִ
ֶׁ ֱ ַ
" ִּובזְ רוֹ ַע ֻע ּזוֹ " ֵ -אלּ ּו ְּת ִפ ִּילין,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :ה' עֹז לְ ַע ּמוֹ יִ ֵּתן" )תהלים כט ,יא(.
ו ִּמ ַּניִן ׁ ֶש ַה ְּת ִפ ִּילין עוֹ ז ֵהם לְ ִי ְׂש ָר ֵאל?
ָ
ָ
ּ
דִּ כְ ִתיב" :וְ ָרא ּו ָּכל ַע ּ ֵמי ָה ָא ֶרץ ִּכי ׁ ֵשם ה' נִ ְק ָרא ָעלֶ יך וְ יָ ְרא ּו ִמ ֶמךּ" )דברים כח ,י(.
וְ ַת ְניָא:
ּ
יעזֶ ר ַה ָגדוֹ ל אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ראש".
ילין ׁ ֶש ָ ּב ׁ
ֵאלּ ּו ְּת ִפ ִ ּ
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק לְ ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ָא ִבין:
ָהנֵי ְּת ִפ ִּילין דְּ ָמ ֵרי ָעלְ ָמא ַמה ְּכ ִתיב ְ ּבהו?ּ

רש"י
עוז לעמו .ומין שהתפילין עוז הם
לישראל דכתיב וראו וגו' ויראו
ממך:
מה כתיב בהו .בשלמא בתפילין
דידן כתיב שמע )דברים ו( והיה אם
שמוע )שם יא( קדש לי כל בכור
)שמות יג( והיה כי יביאך פרשיות
שצטוו בהם לשום זכרון מצותיו
של הקב''ה אות וזכרון להם
לישראל אלא בדידיה מאי כתיב
בהו:
האמרת .לשון חשיבות ושבח כמו
יתאמרו כל פועלי און )תהלים צד(.
ישתבחו:
בשאר בתי מאי .שהרי ארבעה
בתים הם.
וכולהו כתיבי באדרעיה .כל
הכתובים הללו כתובים בזרוע
בבית אחד שאותן של יד אין אלא
בית אחד כדאמרין במחות )דף
לד (:וכל הפרשיות כתובות בו:

ָא ַמר לֵ ּיה:
ש ָר ֵאל ּגוֹ י ֶא ָחד ָ ּב ָא ֶרץ" )דברי הימים א יז ,כא(.
"ו ִּמי ְּכ ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂ
ו ִּמי ִמ ׁ ְש ַּת ַ ּבח קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְיך הוּא ְ ּב ׁ ִש ְב ַח ְייה ּו ִי ְׂש ָר ֵאל?
ִאין,
"את ה' ֶה ֱא ַמ ְר ָּת ַ
דִּ כְ ִתיבֶ :
וּכְ ִתיב" :וַ ה' ֶה ֱא ִמ ְיר ָך ַה ּיוֹ ם") 32דברים כו ,יז-יח(.

ה ּיוֹ ם") 31דברים כו ,יז(.

ָא ַמר לָ ֶהם ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לְ ִי ְׂש ָר ֵאל:
ַא ֶּתם ֲע ִׂשית ּונִי ֲח ִט ָיבה ַא ַחת ָ ּבעוֹ לָ ם,
ֲואנִי ֶא ֱע ֶׂשה ֶא ְתכֶ ם ֲח ִט ָיבה ַא ַחת ָ ּבעוֹ לָ ם.
ש ָר ֵאל ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ה' ֶא ָחד" )דברים ו ,ד(,
"ש ַמע יִ ְ ׂ
ַא ֶּתם ֲע ִׂשית ּונִי ֲח ִט ָיבה ַא ַחת ָ ּבעוֹ לָ םֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמר ׁ ְ
וַ ֲאנִי ֶא ֱע ֶׂשה ֶא ְתכֶ ם ֲח ִט ָיבה ַא ַחת ָ ּבעוֹ לָ םֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר" :ו ִּמי ְּכ ַע ּ ְמ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ּגוֹ י ֶא ָחד ָ ּב ָא ֶרץ" )דברי הימים א ,יז ,כא(.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָר ָבא לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ֵּתינַח ְ ּב ַחד ֵ ּב ָיתאּ ִ ,ב ׁ ְש ָאר ָ ּב ֵּתי ַמאי?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִּ
"כי ִמי גוֹ י ָ ּגדוֹ ל") 33דברים ד ,ז(,
34
"ו ִּמי ּגוֹ י ָ ּגדוֹ ל" )דברים ד ,ח(,
ש ָר ֵאל") 35דברים לג ,כט(,
"א ׁ ְש ֶר ָיך יִ ְ ׂ
ַ
36
"אוֹ ֲהנִ ָּסה ֱאל ִֹהים" וגו' )דברים ד ,לד(,
"וּלְ ִת ְּת ָך ֶעלְ יוֹ ן") 37דברים כו ,יט(.
ִאי ָהכִ י,
ישי לְ ה ּו טו ֵּבי ָ ּב ֵּתי!
נ ְִפ ׁ ִ
ֶא ָּלאִּ ,
"כי ִמי גוֹ י גָ דוֹ ל" "ו ִּמי ּגוֹ י גָ דוֹ ל" דְּ ָד ְמיָין לַ ֲה ָד ֵדיּ ְ ,ב ַחד ֵ ּב ָיתא.
ָ
ָ
ּ
ש ָר ֵאל" ְ ּב ַחד ֵ ּב ָיתא,
ש ָר ֵאל" "ו ִּמי כְ ַע ְמך יִ ְ ׂ
"א ׁ ְש ֶריך יִ ְ ׂ
ַ
ֶ 31את ה' ֶה ֱא ַמ ְר ָּת ַה ּיוֹ ם להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו
 32וַ ה' ֶה ֱא ִמ ְיר ָך ַה ּיוֹ ם להיות לו לעם סגולה כאשר דבר לך ולשמור כל מצוותיו
ִּ 33כי ִמי גוֹ י ָ ּגדוֹ ל אשר לו אלהים קרובים אליו ,כה' אלוהינו בכל קראנו אליו
 34ו ִּמי גּוֹ י ָ ּגדוֹ ל אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אני נותן לפניכם היום
ַ 35א ׁ ְש ֶר ָיך ִי ְׂש ָר ֵאל מי כמוך עם נושע בה' מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו אויביך לך ואתה על במותימו תדרוך
 36אוֹ ֲה ִנ ּ ָסה ֱאל ִֹהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותיות ובמופתים
 37וּלְ ִת ְּת ָך ֶעלְ יוֹ ן על כל הגויים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת ולהיותך עם קדוש לה' אלהיך כאשר דיבר

דוּרה
ְ 28גּ ָמ ָרא ְס ָ
"אוֹ ֲהנִ ָּסה ֱאל ִֹהים" ְ ּב ַחד ֵ ּב ָיתא,
"וּלְ ִת ְּת ָך ֶעלְ יוֹ ן" ְ ּב ַחד ֵ ּב ָיתא.
ו,ב

וְ כּ וּלְ ה ּו ְּכ ִת ִיבי ְ ּב ֶא ְד ָר ֵע ּיה.

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
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 .20ו ,ב
ָא ַמר ָר ִבין ַ ּבר ַרב ַאדָּ א ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ָּכל ָה ָרגִ יל לָ בֹא לְ ֵבית ַה ְּכ ֶנ ֶסת וְ לֹא ָ ּבא יוֹ ם ֶא ָחד,
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ַמ ׁ ְש ִאיל בּ וֹ ,
38
ְ
"מי ָבכֶ ם יְ ֵרא ה' ׁשֹ ֵמ ַע ְ ּבקוֹ ל ַע ְבדּ וֹ ֲא ׁ ֶשר ָהלַ ך ֲח ׁ ֵשכִ ים וְ ֵאין נֹגַ ּה לוֹ " )ישעיהו נ ,י(,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִ :
ִאם לִ ְד ַבר ִמצְ וָ ה ָהלַ ְך – "נוֹ גַ ּה לוֹ ",
וְ ִאם לִ ְד ַבר ָה ְר ׁשוּת ָהלַ ְך – " ֵאין נוֹ גַ ּה לוֹ ".
"יִ ְב ַטח ְ ּב ׁ ֵשם ה'" )ישעיהו נ ,י( ַ -מאי ַט ְע ָמא?
ִמ ׁ ּשוּם דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה לִ ְבטוֹ ַח ְ ּב ׁ ֵשם ה' ,וְ לֹא ָ ּב ַטח.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא ָ ּבא ְ ּב ֵבית ַה ְּכ ֶנ ֶסת,
וְ לֹא ָמצָ א ָ ּב ּה ֲע ָׂש ָרה ִמ ָ ּיד הוּא כּ וֹ ֵעס,
39
אתי וְ ֵאין עוֹנֶ ה" )ישעיה נ ,ב(.
אתי וְ ֵאין ִא ׁיש ָק ָר ִ
"מדּ ו ַּע ָ ּב ִ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרַ :
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ ָ ,א ַמר ַרב הוּנָ א:
ָּכל ַה ּקוֹ ֵב ַע ָמקוֹ ם לִ ְת ִפ ָּלתוֹ ֱ ,אל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם ְ ּב ֶעזְ רוֹ ,
וּכְ ׁ ֶש ֵּמת אוֹ ְמ ִרים לוֹ ִ ' :אי ָענָיוִ ,אי ָח ִסידִ ,מ ַּתלְ ִמ ָידיו ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו'.
וְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ְמנָא לָ ן דְּ ָק ַבע ָמקוֹ ם?
דִּ כְ ִתיב" :וַ ַ ּי ׁ ְש ֵּכם ַא ְב ָר ָהם ַ ּבבּ ֹ ֶקר ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ָע ַמד ׁ ָשם" )בראשית יט ,כח(,
וְ ֵאין ' ֲע ִמ ָידה' ֶא ָּלא ְּת ִפ ָּלה,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ ַ ּי ֲעמֹד ּ ִפינְ ָחס וַ יְ ַפ ֵּלל" )תהלים קו ,ל(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ַה ּיוֹ צֵ א ִמ ֵ ּבית ַה ְּכ ֶנ ֶסת ַאל י ְַפ ִס ַיע ּ ְפ ִס ָיעה ַ ּג ּ ָסה.
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
לֹא ֲא ָמ ַרן ֶא ָּלא לְ ֵמ ּ ַיפק,
ֲא ָבל לְ ֵמ ַיעל ִ -מצְ וָ ה לְ ִמ ְר ַהט,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :נִ ְרדְּ ָפה לָ ַד ַעת ֶאת ה'" )הושע ו ,ג(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ֵמ ֵר ׁיש ִּכי ֲהוָ ה ָחזֵ ינָא לְ ה ּו לְ ַר ָ ּבנַ ן דְּ ָקא ָר ֲה ִטי לְ ִפ ְר ָקא ְ ּב ׁ ַש ְ ּב ָתא,
ָא ִמינָאָ :קא ְמ ַחלְ יָין ַר ָ ּבנַן ׁ ַש ְ ּב ָתא.
ּ
ּ
ֵּכיוָ ן דִּ ׁ ְש ַמ ֲענָא לְ ָהא דְּ ַר ִ ּבי ַּתנְ חוּם ָא ַמר ַר ִבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶבן לֵ וִ י:
לְ עוֹ לָ ם יָרוּץ ָא ָדם לִ ְד ַבר ֲהלָ כָ ה וַ ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
"א ֲח ֵרי ה' יֵ לְ כ ּו ְּכ ַא ְריֵ ה יִ ׁ ְש ָאג" )הושע יא ,י(,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרַ :
ֲאנָא נ ִַמי ָר ֵה ְיטנָא.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ַאגְ ָרא דְּ ִפ ְר ָקא – ִר ֲה ָטא.
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ַאגְ ָרא דְּ כַ ָּלה – דּ ו ָּח ָקא.

ִ 38מי בָ כֶ ם י ְֵרא ה' ׁש ֵמ ַע ְ ּבקוֹ ל ַעבְ דּ וֹ ֲא ׁ ֶשר ָהלַ ְך ֲח ׁ ֵשכִ ים וְ ֵאין נגַ ּה לוֹ  ,יבטח בשם ה' וישען באלהיו
אתי וְ ֵאין עוֹ נֶה ...הן בגערתי אחריב ים אשים נהרות מדבר
אתי וְ ֵאין ִא ׁיש ָק ָר ִ
ַ 39מדּ ו ַּע ָ ּב ִ

רש"י
משאיל בו .מה טיבו של פלוי למה
לא בא:
ירא את ה' .שהיה רגיל לבא אליו:
אשר הלך חשכים ואין וגה לו.
אשר עתה הלך למקום חשך אשר
ימע עצמו מלהשכים לפתחי:
ואין עוה .שיעור שיוכלו לעות
דבר קדושה:
אלקי אברהם .שקבע מקום
לתפלתו:
בעזרו .כדרך שהיה עוזר לאברהם:
אל יפסיע פסיעה גסה .לפי
שמראה בעצמו שעכוב בית הכסת
דומה עליו כמשוי:
רדפה .לשון מרוצה משמע
שהרודף רץ:
לפרקא .לשמוע הדרשה:
מחליין רבן שבתא .דאמר מר
)שבת ד' קיג (:אסור לפסוע פסיעה
גסה בשבת שאמר אם תשיב
משבת רגלך:
אגרא דפרקא .עיקר קבול שכר
הבריות הרצים לשמוע דרשה מפי
חכם היא שכר המרוצה שהרי
רובם אים מביים להעמיד גרסא
ולומר שמועה מפי רבן לאחר זמן
שיקבלו שכר למוד:
אגרא דכלה .שבת שלפי הרגל
שהכל אספין לשמוע הלכות
הרגל:
אגרא דשמעתא סברא .שהוא יגע
וטורח ומחשב להבין טעמו של
דבר:

דוּרה
ְ 30גּ ָמ ָרא ְס ָ
ָא ַמר ָר ָבא:
ַאגְ ָרא דִּ ׁ ְש ַמ ֲע ָתא ְ -ס ָב ָרא.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ַאגְ ָרא דְּ ֵבי ַט ַּמיָא ְ ׁ -ש ִתיקו ָּתא.
ָא ַמר ָמר זו ְּט ָרא:
ִיתא – ְצ ַד ְק ָּתא.
ַאגְ ָרא דְּ ַת ֲענ ָ
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ַאגְ ָרא דְּ ֶה ְס ּ ֵפ ָדא  -דַּ לּ ּויֵי.
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ַאגְ ָרא דְּ ֵבי ִהלּ וּלֵ י ִ -מ ֵּילי.

רש"י
אגרא דתעיתא צדקתא .שותין
צדקה לערב לפרסת העיים
שהתעו היום:
דלויי .להרים קול בלשון הי
ועגמת פש שיבכו השומעים:
מילי .לשמח החתן בדברים:

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ
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 .21ו ,ב
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ָּכל ַה ִּמ ְת ּ ַפ ֵּלל ֲאחוֹ ֵרי ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת נ ְִק ָרא ' ָר ׁ ָשע',
"ס ִביב ְר ׁ ָש ִעים יִ ְת ַה ָּלכוּן") 40תהלים יב ,ט(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרָ :
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ִיש ָּתא,
לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא דְּ לֹא ַמ ֲה ַדר ַא ּ ֵפ ּיה לְ ֵבי ְּכנ ׁ ְ
ִיש ָּתא  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
ֲא ָבל ַמ ֲה ַדר ַא ּ ֵפ ּיה לְ ֵבי ְּכנ ׁ ְ
ִיש ָּתא,
ִיש ָּתא ,וְ לֹא ַמ ֲה ַדר ַא ּ ֵפ ּיה לְ ֵבי ְּכנ ׁ ְ
ַההוּא ַ ּג ְב ָרא דְּ ָקא ְמצַ ֵּלי ֲאחוֹ ֵרי ֵבי ְּכנ ׁ ְ
ָיעא,
ֲחלַ ף ֵאלִ ּיָה ּוַ ,חזְ ֵי ּיהִ ,אידַּ ִמי לֵ ּיה ְּכ ַט ּי ָ
ְימת ַק ֵּמי ָמ ָר ְך?!
ָא ַמר לֵ ּיהַּ :כדּ ּו ַ ּבר ָקי ַ
ׁ ָשלַ ף ַס ְפ ְס ָרא וְ ַק ְטלֵ ּיה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַההוּא ֵמ ַר ָ ּבנַ ן לְ ַרב ֵ ּב ָיבי ַ ּבר ַא ַ ּביֵי ,וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ַרב ֵ ּב ָיבי לְ ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ַמאי ְּ
"כ ֻרם זֻ ֻּלת לִ ְבנֵ י ָא ָדם" )תהלים יב ,ט(?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֵאלּ ּו דְּ ָב ִרים ׁ ֶשעוֹ ְמ ִדים ְ ּברו ּּמוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם,
ו ְּבנֵי ָא ָדם ְמזַ לְ זְ לִ ין ָ ּב ֶהן.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ יְיהוּ:
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּנִצְ ָט ֵר ְך ָא ָדם לַ ְ ּב ִר ּיוֹ תָ ּ ,פנָיו ִמ ׁ ְש ַּתנּוֹ ת ִּככְ רוּם,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרְּ :
"כ ֻרם זֻ ֻּלת לִ ְבנֵ י ָא ָדם".
ַמאי ְּ
"כרוּם"?
ִּכי ֲא ָתא ַרב דִּ ִימי ָא ַמר:
עוֹ ף ֶא ָחד י ֵׁש ִ ּבכְ ַר ֵּכי ַה ּיָם ,וּ"כְ רוּם" ׁ ְשמוֹ ,
וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ַח ָּמה זוֹ ַר ַחת ִמ ְת ַה ּ ֵפ ְך לְ כַ ָּמה ְ ּגוָ ונִין.
ַר ִ ּבי ַא ִמי וְ ַר ִ ּבי ַא ִסי ְד ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ יְיה ּו:
ְּכ ִאלּ ּו נִדּ וֹ ן ִ ּב ׁ ְשנֵי ִדינִיםֵ ,א ׁש ו ַּמיִם,
אשנ ּו ָ ּבאנ ּו ָב ֵא ׁש ו ַּב ּ ָמיִ ם" )תהלים סו ,יב(.
"ה ְר ַּכ ְב ָּת ֱאנוֹ ׁש לְ רֹ ׁ ֵ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִ :

ָ 40סבִ יב ְר ׁ ָש ִעים י ְִת ַה ָּלכוּן כרום זולות לבני אדם

רש"י
אחורי בית הכסת .כל פתחי בית
הכסת היו במזרח והכי תיא
בתוספתא דמגילה )פרק ג( מעין
מקדש ומשכן פיהם למערב
ואחוריהם למזרח והמתפלל
אחורי בית הכסת ואיו מחזיר
פיו לבית הכסת ראה ככופר במי
שהצבור מתפללין לפיו והא דרב
הוא מוקי לה לאביי בדלא מהדר
אפיה לבי כישתא:
חלף ההוא טייעא .סוחר ערבי:
כדו בר כדו שתי בר .רשות כי האי
דאמרין בסוכה )ד' מה (:הא
דעיילי בבר:
כרום זלות .סיפיה דקרא דלעיל:
דברים שעומדים ברומו של עולם.
כגון תפלה שעולה למעלה:
כיון שצטרך אדם לבריות .הוא זל
בעייהם:
לראשו .להיות ושה בו
דמתרגמין כושה )שמות כב(
כרשיא:

דוּרה
ְ 32גּ ָמ ָרא ְס ָ
 .22ו ,ב
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
לְ עוֹ לָ ם י ְֵהא ָא ָדם זָ ִהיר ִ ּב ְת ִפ ַּלת ַה ִּמ ְנ ָחה,
ׁ ֶש ֲה ֵרי ֵאלִ ּיָה ּו לֹא נ ֲַענָה ֶא ָּלא ִ ּב ְת ִפ ַּלת ַה ִּמ ְנ ָחה,
אמר" וגו' " ֲענֵ נִ י ה' ֲענֵ נִ י") 41מלכים א יח ,לו-לז(,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ יְ ִהי ַ ּב ֲעלוֹ ת ַה ּ ִמנְ ָחה וַ ִ ּי ַ ּג ׁש ֵאלִ ָ ּיה ּו ַה ָּנ ִביא וַ ּיֹ ַ
"ענֵ נִ י" ֶ ׁ -ש ֵּת ֵרד ֵא ׁש ִמן ַה ׁ ּ ָש ַמיִם,
ֲ
יאמר ּו ַמ ֲע ֵׂשי כְ ׁ ָש ִפים ֵהם.
"ענֵ נִ י" ֶ ׁ -שלּ א ְ
וַ ֲ
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ַאף ִ ּב ְת ִפ ַּלת ַע ְר ִבית ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר:
ש ַאת ַּכ ּ ַפי ִמנְ ַחת ָע ֶרב" )תהלים קמא ,ב(.
"תכּ וֹ ן ְּת ִפ ָּל ִתי ְקטֹ ֶרת לְ ָפנֶ ָיך ַמ ְ ׂ
ִּ
ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק ָא ַמר:
ַאף ְּת ִפ ַּלת ׁ ַש ֲח ִרית,
ָ
ְ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :ה' בּ ֹ ֶקר ִּת ׁ ְש ַמע קוֹ לִ י ,בּ ֹ ֶקר ֶא ֱע ָרך לְ ך וַ ֲא ַצ ּ ֶפה" )שם ה ,ד(.

אמר ה' אלהי אברהם יצחק וישראל היום יוודע כי אתה אלהים בישראל ואני עבדך ובדברך עשיתי את כל הדברים
 41וַ י ְִהי ַ ּב ֲעלוֹ ת ַה ִּמנ ְָחה וַ ִ ּי ַ ּג ׁש ֵאלִ ּיָה ּו ַה ּנָבִ יא וַ ּי ַ
האלהֲ .ע ֵננִי ה' ֲע ֵננִי וידעו העם הזה כי אתה ה' האלהים
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רש"י

וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
עובר בחמשה קולות .מזלזל
בחמשה קולות שבירך בהן
ָּכל ַה ֶּנ ֱהנֶ ה ִמ ּ ְס ֻעדַּ ת ָח ָתן וְ ֵאינוֹ ְמ ַׂש ְּמחוֹ עוֹ ֵבר ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה קוֹ לוֹ ת,
הקב''ה את ישראל:
שמחה קוֹ ל חתן קוֹ ל ּכ ּלה קוֹ ל אוֹמרים הוֹ דו את ה' צבאוֹ ת"42
.
יא(
לג,
)ירמיה
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :קוֹ ל ָ ׂ
ְ ָ
ּ ֶ
ְִ
ַ ָ
ָ ָ וְ
ששׂוֹ ן וְ קוֹ ל ִ ׂ ְ ָ
אותן קולות דקודם מתן תורה
הוו .הך קולות בתראי הייו הך
דאיירי בהו לעיל וקאמר דראין
שכָ רוֹ ?
וְ ִאם ְמ ַׂש ְּמחוֹ ַמה ּ ְ ׂ
היו ואע''פ שהקול איו ראה זה
ראה:
מביאים תודה בית ה' .כי אשיב
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
את שבות וגו' .סיפיה דקרא
זוֹ כֶ ה לַ ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּנ ְִּתנָ ה ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה קוֹ לוֹ ת,
דחמשה קולות דלעיל הוא:

ישי ִ ּב ְהיֹת ַהבּ ֹ ֶקר וַ יְ ִהי קֹל ֹת ו ְּב ָר ִקים וְ ָענָ ן ָּכ ֵבד ַעל ָה ָהר וְ קל ׁשוֹ ָפר" וגו',
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ יְ ִהי ַב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
"וַ יְ ִהי קוֹ ל ַה ּׁש ָפר" וגו',
43
"וְ ָה ֱאל ִֹהים יַ ֲענֶ ּנ ּו ְבקוֹ ל" )שמות יט ,טז-יט(.
ִאינִי?
וְ ָהא ְּכ ִתיב" :וְ כָ ל ָה ָעם רוֹ ִאים ֶאת ַה ּקוֹ לוֹ ת" )שמות כ ,יח(!
אוֹ ָתן קוֹ לוֹ ת ,דְּ קוֹ ֶדם ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ָהו ּו.
ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ָא ַמר:
ְּכ ִאילּ ּו ִה ְק ִריב ּתוֹ ָדה,
"מ ִב ִאים ּתוֹ ָדה ֵ ּבית ה'" )ירמיהו לג ,יא(.
ׁ ֶשנ ֱֶא ַמרְ :
ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק ָא ַמר:
ְּכ ִאילּ ּו ָ ּבנָה ַא ַחת ֵמחו ְּרבּ וֹ ת יְרו ׁ ָּשלַ יִם,
ׁ ֶשנ ֱֶא ַמרִּ :
אשֹנָ ה ָא ַמר ה'".
"כי ָא ׁ ִשיב ֶאת ׁ ְשבוּת ָה ָא ֶרץ ְּכ ָב ִר ׁ

 42קוֹ ל ָׂששׂוֹ ן וְ קוֹ ל ִׂש ְמ ָחה קוֹ ל ָח ָתן וְ קוֹ ל ַּכ ָּלה קוֹ ל אוֹ ְמ ִרים הוֹ ד ּו ֶאת ה' צְ בָ אוֹ ת כי טוב ה' כי לעולם חסדו ,מביאים תודה בית ה' ,כי אשיב את שבות הארץ
כבראשונה אמר ה'
 43וַ י ְִהי קוֹ ל ַה ׁ ּשפָ ר הולך וחזק מאד משה ידבר וְ ָה ֱאל ִֹהים י ֲַע ֶנ ּנ ּו בְ קוֹ ל

דוּרה
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 .24ו ,ב
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ָּכל ָא ָדם ׁ ֶש ּי ֵׁש בּ וֹ י ְִר ַאת ׁ ָש ַמיִם דְּ ָב ָריו נ ׁ ְִש ָמ ִעים,
44
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :סוֹ ף דָּ ָבר ַהכּ ֹל נִ ׁ ְש ָמע ֶאת ָה ֱאל ִֹהים יְ ָרא" וגו' )קהלת יב ,יג(.
ַמאי ִּ
"כי זֶ ה ָּכל ָה ָא ָדם"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ְ
ָא ַמר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּאָּ :כל ָהעוֹ לָ ם ֻּכלּ וֹ לֹא נ ְִב ָרא ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְש ִביל "זֶ ה".
ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ָּכ ֲהנָ א ָא ַמר:
ׁ ָשקוּל "זֶ ה" ְּכ ֶנגֶ ד ָּכל ָהעוֹ לָ ם כּ וּלּ וֹ .
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַעזַּאי אוֹ ֵמר ,וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן זוֹ ָמא אוֹ ֵמר:
ָּכל ָהעוֹ לָ ם ,כּ וּלּ וֹ לֹא נ ְִב ָרא ֶא ָּלא לְ צֶ וֶ ות לָ "זֶ ה".
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ָּכל ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ַ ּב ֲח ֵברוֹ ׁ ֶשהוּא ָרגִ יל לִ ֵּיתן לוֹ ׁ ָשלוֹ םַ ,י ְקדִּ ים לוֹ ׁ ָשלוֹ ם,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרּ ַ :
"ב ֵ ּק ׁש ׁ ָשלוֹ ם וְ ָר ְד ֵפהוּ" )תהלים לד ,טו(.
וְ ִאם נ ַָתן לוֹ וְ לֹא ֶה ֱחזִ יר נ ְִק ָרא ' ַ ּגזְ לָ ן',
ּ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ ַא ֶּתם ִ ּב ַע ְר ֶּתם ַה ֶּכ ֶרם ְ ּגזֵ לַ ת ֶה ָענִ י ְב ָב ֵּתיכֶ ם" )ישעיה ג ,יד(.

 44סוֹ ף דָּ בָ ר ַהכּ ל נ ׁ ְִש ָמע ֶאת ָה ֱאל ִֹהים י ְָרא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם

רש"י
בשביל זה .שיברא זה:
לצוות .של''ווץ }שול''ץ :צעצוע{
בלע''ז:
גזלת העי .והלא אף גזלת העשיר
גזלה היא אלא גזלת העי שאין לו
כלום לגזול ממו אלא שלא להשיב
על שלומו
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ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ִמ ַּניִן ׁ ֶש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל?
ש ּ ַמ ְח ִּתים ְ ּב ֵבית ְּת ִפ ָּל ִתי" )ישעיהו נו ,ז(,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ ֲה ִביאוֹ ִתים ֶאל ַהר ָק ְד ׁ ִשי וְ ִ ׂ
"ת ִפ ָּל ִתי",
' ְּת ִפ ָּל ָתם' לֹא נ ֱֶא ַמרֶ ,א ָּלא ְּ
ִמ ָּכאן ׁ ֶש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל.
ַמאי ְמצַ ֵּלי?
ָא ַמר ַרב זו ְּט ָרא ַ ּבר טוֹ ִב ּיָה ָא ַמר ַרב:
י ְִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנַי:
ׁ ֶש ּיִכְ ְ ּב ׁש ּו ַר ֲח ַמי ֶאת ַּכ ֲע ִסי,
וְ יָגוֹ לּ ּו ַר ֲח ַמי ַעל ִמדּ וֹ ַתי,
וְ ֶא ְתנ ֵַהג ִעם ָ ּבנַי ְ ּב ִמדַּ ת ַר ֲח ִמים,
וְ ֶא ָּכנֵס לָ ֶהם לִ ְפנִים ִמ ׁ ּשו ַּרת ַהדִּ ין.
ַּת ְניָא:
ישע:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ֶ ּבן ֱא ִל ׁ ָ
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ,נִ ְכנַ ְס ִּתי ְל ַה ְק ִטיר ְקטוֹ ֶרת ִל ְפנַ י וְ ִל ְפנִ ים,
שא,
יאל יָ ּה ה' ְצ ָבאוֹ ת ׁ ֶשהוּא יוֹ ׁ ֵשב ַעל ִ ּכ ֵּסא ָרם וְ נִ ּ ָ ׂ
יתי ַא ַ ּכ ְת ִר ֵ
וְ ָר ִא ִ
וְ ָא ַמר ִלי" :יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּבנִ יּ ָ ,ב ְר ֵכנִ י"!
ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ :
"יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְ ּל ָפנֶ ָ
יך,
ׁ ֶש ִ ּי ְכ ְ ּב ׁש ּו ַר ֲח ֶמ ָ
יך ֶאת ַ ּכ ַע ְס ָך,
יך ַעל ִמדּ וֹ ֶתיךָ,
וְ יָ גוֹ לּ ּו ַר ֲח ֶמ ָ
וְ ִת ְתנַ ֵהג ִעם ָ ּבנֶ ָ
יך ְ ּב ִמדַּ ת ָה ַר ֲח ִמים,
וְ ִת ָ ּכנֵ ס ָל ֶהם ִל ְפנִ ים ִמ ׁ ּשו ַּרת ַהדִּ ין".
וְ נִ ְענַ ע ִלי ְ ּברֹ ׁ
אשוֹ ".
וְ ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
ׁ ֶשלּ א ְּת ֵהא ִ ּב ְר ַּכת ֶה ְדיוֹ ט ַק ָּלה ְ ּב ֵעינ ָ
ֶיך.

רש"י
ועע לי בראשו .כמודה בברכתי
ועוה אמן:

דוּרה
ְ 36גּ ָמ ָרא ְס ָ
 .26ז ,א
ָוא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ִמ ַּניִן ׁ ֶש ֵאין ְמ ַר ִ ּצין לוֹ לָ ָא ָדם ִ ּב ׁ ְש ַעת ַּכ ֲעסוֹ ,
"פנַ י יֵ לְ כ ּו וַ ֲהנִ ח ִֹתי לָ ְך" )שמות לג ,יד(.
דִּ כְ ִתיבָ ּ :
משה:
ָא ַמר לוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לְ ׁ ֶ
ִיח לְ ךָ.
ַה ְמ ֵּתן לִ י ַעד ׁ ֶש ּי ַַע ְבר ּו ּ ָפנִים ׁ ֶשל זַ ַעם וְ ָאנ ַ
ו ִּמי ִא ָּיכא ִר ְת ָחא ַק ֵּמ ּיה דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְיך הוּא?
ִאין,
דְּ ַת ְניָא:
""וְ ֵאל זֹ ֵעם ְ ּבכָ ל יוֹ ם") 45תהלים ז ,יב(,
וְ ַכ ָּמה זַ ְעמוֹ ?
ֶר ַגע.
וְ ַכ ָּמה ֶר ַגע?
ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵמ ׁ ֶשת ִרבּ וֹ א ו ׁ ְּשמוֹ נַ ת ֲא ָל ִפים ו ׁ ְּשמנֶ ה ֵמאוֹ ת ו ׁ ְּשמנִ ים ו ׁ ְּשמנָ ה ְ ּב ׁ ָש ָעה,
וְ זוֹ ִהיא ֶר ַגע.
וְ ֵאין ָ ּכל ִ ּב ְריָ ה יְ כוֹ ָלה ְל ַכ ֵּוין אוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה,
חוּץ ִמ ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע".
דִּ כְ ִתיב ֵ ּב ּיה" :וְ יֹ ֵד ַע דַּ ַעת ֶעלְ יוֹ ן" )במדבר כד ,טז(.
ָה ׁ ְש ָּתא דַּ ַעת ְ ּב ֶה ְמ ּתוֹ לֹא ֲהוָ ה יָ ַדע ,דַּ ַעת ֶעלְ יוֹ ן ֲהוָ ה יָ ַדע?!
ֶא ָּלא:
ְ
ְמלַ ֵּמדֶ ׁ ,ש ָה ָיה יוֹ ֵד ַע לְ כַ ֵ ּוין אוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא כּ וֹ ֵעס ָ ּב ּה.
וְ ַהיְינ ּו דְּ ָא ַמר לְ ה ּו נ ִָביא לְ ִי ְׂש ָר ֵאל:
"ע ּ ִמי זְ כָ ר נָ א ַמה ָ ּי ַעץ ָ ּבלָ ק ֶמלֶ ְך מוֹ ָאב" 46וְ גו' )מיכה ו ,ה(.
ַ
ַמאי "לְ ַמ ַען דַּ ַעת ִצ ְדקוֹ ת ה'"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ְ
ָא ַמר לָ ֶהם ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא לְ ִי ְׂש ָר ֵאל:
דְּ ע ּו ַּכ ָּמה צְ ָדקוֹ ת ָע ִׂש ִיתי ִע ָּמכֶ ם,
שוֹ נ ְֵא ֶיהם ׁ ֶשל ִי ְׂש ָר ֵאל ָׂש ִריד ו ָּפלִ יט.
ׁ ֶשלּ א ָּכ ַע ְס ִּתי ִ ּב ֵימי ִבלְ ָעם ָה ָר ׁ ָשעֶ ׁ ,ש ִאלְ ָמלֵ י ָּכ ַע ְס ִּתי לֹא ִנ ׁ ְש ַּת ּיֵיר ִמ ּ ׂ
וְ ַהיְינ ּו דְּ ָק ָא ַמר לֵ ּיה ִ ּבלְ ָעם לְ ָבלָ ק:
"מה ֶא ּקֹב ל ֹא ַקבּ ֹה ֵאל ו ָּמה ֶאזְ עֹם ל ֹא זָ ַעם ה'" )במדבר כג ,ח(,
ָ
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ָּכל אוֹ ָתם ַה ּי ִָמים לֹא זָ ַעם.
וְ כַ ָּמה זַ ְעמוֹ ?
ֶרגַ ע.
וְ כַ ָּמה ֶרגַ ע?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ָא ִבין וְ ִא ֵית ָימא ַר ִ ּבי ָא ִבינָ א:
ֶרגַ ע ְּכ ֵמ ְימ ֵר ּיה.

 45אלהים שופט צדק וְ ֵאל ֵזעם ְ ּבכָ ל יוֹ ם
ַ 46ע ִּמי זְ כָ ר נָא ַמה ּי ַָעץ ָ ּבלָ ק ֶמלֶ ְך מוֹ ָאב ומה ענה אותו בלעם בן בעור מן השטים עד הגלגל למען דעת צדקות ה'

רש"י
דעת בהמתו לא הוה ידע .במסכת
ע''א מפרש לה בפ''ק:
מאי קרא .דאף הוי כרגע דכתיב כי
רגע באפו חיים ברצוו.
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ו ְּמנָא לָ ן דְּ ֶרגַ ע ָר ַתח?
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִּ :
"כי ֶרגַ ע ְ ּב ַא ּפוֹ ַח ִ ּיים ִ ּב ְרצוֹ נוֹ " )תהלים ל ,ו(.

וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
"ח ִבי כִ ְמ ַעט ֶרגַ ע ַעד יַ ֲעבֹר זָ ַעם" )ישעיהו כו ,כ(.
ֵמ ָהכָ אֲ :
וְ ֵא ַימת ָר ַתח?
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ָיתאִּ ,כי ִחי ָ ּו ָרא ַּכ ְר ַ ּבלְ ָּתא דְּ ַת ְרנְגוֹ לָ א ,וְ ָק ֵאי ַא ַחד ַּכ ְר ָעא.
ַ ּב ֲהנ ְַך ְּתלָ ת ׁ ָש ֵעי ַק ַּמי ָ
ָּכל ׁ ַש ְע ָּתא וְ ׁ ַש ְע ָּתא נ ִַמי ָקאי ָהכִ י!
ְיקי סו ָּּמ ֵקי,
ָּכל ׁ ַש ְע ָּתא ִאית ֵ ּב ּיה ׁשו ַּרי ֵ
ְיקי סו ָּּמ ֵקי.
ְ ּב ַה ִהיא ׁ ַש ְע ָּתא לֵ ית ֵ ּב ּיה ׁשו ַּרי ֵ
ַההוּא ִמינָא דַּ ֲהוָ ה ִ ּב ׁ ְש ָבבו ֵּת ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י,
ֲהוָ ה ָקא ְמצַ ֵער לֵ ּיה טו ָּבא ִ ּב ְק ָר ֵאי,
יוֹ ָמא ַחד ׁ ְש ַקל ַּת ְרנְגוֹ לָ א וְ אוֹ ְק ֵמ ּיה ֵ ּבין ַּכ ְר ֵע ּיה דְּ ַע ְר ָסא ,וְ ַע ּיִין ֵ ּב ּיה.
ְס ַברִּ :כי ְמ ָטא ַה ִהיא ׁ ַש ְע ָּתאֲ ,אלַ ּ ְט ֵי ּיה,
ִּכי ְמ ָטא ַה ִהיא ׁ ַש ְע ָּתאַ ,ניִים.
ֵיה ,לָ או אוֹ ַרח ַא ְר ָעא לְ ֶמ ֱע ַבד ָהכִ י,
ָא ַמרְ ׁ :ש ַמע ִמי ּנ ּ
שיו" )תהלים קמה ,ט( ְּכ ִתיב.
"וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ָּכל ַמ ֲע ָ ׂ
ּוכְ ִתיבּ ַ :
"גם ֲענוֹ ׁש לַ ַ ּצדִּ יק ל ֹא טוֹ ב" )משלי יז ,כו(.
ָּתנָא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
" ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַה ַח ָּמה זוֹ ַר ַחת,
יהם ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים ַל ַח ָּמה,
אש ֶ
יהם ְ ּב ָר ׁ ֵ
יחים ִ ּכ ְת ֵר ֶ
וְ ָכל ַמ ְל ֵכי ִמזְ ָרח ו ַּמ ֲע ָרב ַמ ִ ּנ ִ
ִמ ָ ּיד כּ וֹ ֵעס ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא".

רש"י
בתלת שעי קמייתא .באחד מרגעי
תלת שעות ראשוות:
שורייקי .טיי''ש }כתמים{ בלעז:
לצדיק לא טוב .לעוש את הבריות:

דוּרה
ְ 38גּ ָמ ָרא ְס ָ
 .27ז ,א
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ּ
טוֹ ָבה ַמ ְרדוּת ַא ַחת ְ ּבלִ בּ וֹ ׁ ֶשל ָא ָדם יוֹ ֵתר ִמ ַּכ ָּמה ַמלְ ֻקיוֹ ת,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ ִרדְּ ָפה ֶאת ְמ ַא ֲה ֶב ָיה" ...
47
אשוֹ ןִּ ,כי טוֹ ב לִ י ָאז ֵמ ַע ָּתה" )הושע ב ,ט(.
ישי ָה ִר ׁ
"וְ ָא ְמ ָרהֶ :אלְ כָ ה וְ ָא ׁשו ָּבה ֶאל ִא ׁ ִ
וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר:
יוֹ ֵתר ִמ ֵּמ ָאה ַמלְ ֻק ּיוֹ ת,
"ת ַחת ְ ּג ָע ָרה ְב ֵמ ִבין ֵמ ַהכּ וֹ ת ְּכ ִסיל ֵמ ָאה" )משלי יז ,י(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרֵּ :

אשוֹ ן ִּכי טוֹ ב לִ י ָאז ֵמ ַע ָּתה
ישי ָה ִר ׁ
 47וְ ִרדְּ ָפה ֶאת ְמ ַא ֲהבֶ ָיה ולא תשיג אותם ובקשתם ולא תמצא וְ ָא ְמ ָרה ֶאלְ כָ ה וְ ָא ׁשוּבָ ה ֶאל ִא ׁ ִ

רש"י
מרדות אחת .לשון רדוי והכעה
שאדם שם על
מאי קרא .דאף הוי כרגע דכתיב כי
רגע באפו חיים ברצוו לבו מאליו:
ורדפה את מאהביה וגו'.
וכשתראה שאין עוזר תשים על
לבה לאמר אשובה אל אישי
הראשון:
תחת גערה במבין .תחת גערה
באדם מבין טובה מהכות כסיל
מאה .תחת הטעם למעלה תחת
התי''ו ולא כמו אל תירא ואל תחת
)דברים א( שטעמו בחי''ת אלא
למעלה תחת התי''ו ראשון לומר
שהוא שם דבר שאי אפשר לפותרו
לשון תפעל לומר תכיע את האדם
אלא תכע היא בעצמה .ולכך שיה
את קודתה לומר שהוא שם דבר:
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 .28ז ,א
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ְ
משה ִמ ִּל ְפנֵי ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא וְ נ ַָתן לוֹ .
ׁ ְשלֹ ׁ ָשה דְּ ָב ִרים ִ ּב ֵ ּק ׁש ׁ ֶ
ִ ּב ֵ ּק ׁש ׁ ֶש ִּת ׁ ְש ֶרה ׁ ְשכִ ינָ ה ַעל ִי ְׂש ָר ֵאל ,וְ נָ ַתן לוֹ ,
"הלוֹ א ְ ּבלֶ כְ ְּת ָך ִע ּ ָמנ ּו") 48שמות לג ,טז(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרֲ :
ִ ּב ֵ ּק ׁש ׁ ֶשלּ א ִּת ׁ ְש ֶרה ׁ ְשכִ ינָ ה ַעל או ּּמוֹ ת ָהעוֹ לָ ם ,וְ נָ ַתן לוֹ ,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ נִ ְפלִ ינ ּו ֲאנִ י וְ ַע ּ ְמ ָך") 49שמות לג ,טז(.
ִ ּב ֵ ּק ׁש לְ הוֹ ִדיעוֹ דְּ ָרכָ יו ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ,וְ נ ַָתן לוֹ ,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :הוֹ ִד ֵיענִ י נָ א ֶאת דְּ ָרכֶ ָיך" )שמות לג ,יג(.
ָא ַמר לְ ָפנָיוִ :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם! ִמ ּ ְפנֵי ָמה:
י ֵׁש צַ דִּ יק וְ טוֹ ב לוֹ ?
וְ י ֵׁש צַ דִּ יק וְ ַרע לוֹ ?
י ֵׁש ָר ׁ ָשע וְ טוֹ ב לוֹ ?
וְ י ֵׁש ָר ׁ ָשע וְ ַרע לוֹ ?
ָא ַמר לוֹ  :מֹ ׁ ֶשה ,צַ דִּ יק וְ טוֹ ב לוֹ  -צַ דִּ יק ֶ ּבן ַצדִּ יק,
צַ דִּ יק וְ ַרע לוֹ ַ -צדִּ יק ֶ ּבן ָר ׁ ָשע.
ָר ׁ ָשע וְ טוֹ ב לוֹ ָ -ר ׁ ָשע ֶ ּבן צַ דִּ יק,
ָר ׁ ָשע וְ ַרע לוֹ ָ -ר ׁ ָשע ֶ ּבן ָר ׁ ָשע.
ָא ַמר ָמר:
"צַ דִּ יק וְ טוֹ ב לוֹ ַ -צדִּ יק ֶ ּבן צַ דִּ יק ,צַ דִּ יק וְ ַרע לוֹ ַ -צדִּ יק ֶ ּבן ָר ׁ ָשע".
ִאינִי?
וְ ָהא ְּכ ִתיבּ :
"פֹ ֵקד ֲעוֹ ן ָאבוֹ ת ַעל ָ ּבנִ ים") 50שמות לד ,ז(,
וּכְ ִתיב" :ו ָּבנִ ים ל ֹא יו ְּמת ּו ַעל ָאבוֹ ת") 51דברים כד ,טז(,
ו ְּר ִמינַן ְק ָר ֵאי ַא ֲה ָד ֵדי,
ו ְּמ ׁ ַש ּנִינַן :לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ְּ -כ ׁ ֶשאוֹ ֲחזִ ין ַמ ֲע ֵׂשה ֲאבוֹ ֵת ֶיהם ִ ּב ֵיד ֶיהם,
ָהא ְּ -כ ׁ ֶש ֵאין אוֹ ֲחזִ ין ַמ ֲע ֵׂשה ֲאבוֹ ֵת ֶיהם ִ ּב ֵיד ֶיהם!
ֶא ָּלאָ ,הכִ י ָק ָא ַמר לֵ ּיה:
צַ דִּ יק וְ טוֹ ב לוֹ  -צַ דִּ יק ָ ּגמוּר,
צַ דִּ יק וְ ַרע לוֹ ַ -צדִּ יק ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ּגמוּר,
ָר ׁ ָשע וְ טוֹ ב לוֹ ָ -ר ׁ ָשע ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ּגמוּר,
ָר ׁ ָשע וְ ַרע לוֹ ָ -ר ׁ ָשע ָ ּגמוּר.
ו ְּפלִ יגָ א דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
דְּ " ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
ׁ ְש ַּתיִ ם נָ ְתנ ּו לוֹ  ,וְ ַא ַחת לֹא נָ ְתנ ּו לוֹ ,
ׁ ֶשנֶ ֱא ַמר" :וְ ַח ּנֹ ִתי ֶאת ֲא ׁ ֶשר ָאחֹן") 52דברים לג ,יט( ַ -אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָהגוּן,
"וְ ִר ַח ְמ ִּתי ֶאת ֲא ׁ ֶשר ֲא ַר ֵחם" ַ -אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָהגוּן".
אמר ל ֹא תוּכַ ל לִ ְראוֹ ת ֶאת ּ ָפנָ י") 53דברים לג ,כ(.
"וַ ּיֹ ֶ
ָּתנָא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה:

 48ובמה יודע אפוא כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך ֲהלוֹ א ְ ּבלֶ כְ ְּת ָך ִע ָּמנ ּו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה
 49וְ ִנ ְפלִ ינ ּו ֲאנִי וְ ַע ְּמ ָך מכל העם אשר על פני האדמה
ּ 50פֹ ֵקד ֲעוֹ ן ָאבוֹ ת ַעל ָ ּבנִים ועל בני בנים ,על שלשים ועל רבעים
 51לא יומתו אבות על בנים וּבָ נִים לֹא יו ְּמת ּו ַעל ָאבוֹ ת איש בחטאו יומתו
 52וְ ַח ּ ֹנ ִתי ֶאת ֲא ׁ ֶשר ָאחֹן ורחמתי את אשר ארחם
אמר לֹא תוּכַ ל לִ ְראוֹ ת ֶאת ָּפנָי כי לא יראני האדם וחי
ּ ַ 53י ֶ

רש"י
ג' דברים בקש משה ותן לו .שהרי
לסוף שאלתו כתיב גם את הדבר
הזה אשר דברת אעשה:
להודיעו דרכיו .מהג מדת משפטיו
כגון מפי מה צדיק וטוב לו רשע
ורע לו צדיק ורע לו רשע וטוב לו:
את אשר  ..אחון .את אשר יכמרו
רחמי עליו לשעה ואע''פ שאיו
כדאי:
כשרציתי .בסה:
לא רצית .שא' ויסתר משה פיו:
ופליגא .דר' יהושע בן קרחה
שמעישו על כך אדרבי שמואל
שאמר קבל שכר על זה:
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ית,54
יתי לֹא ָר ִצ ָ
משהּ ְ :כ ׁ ֶש ָר ִצ ִ
" ָ ּכ ְך ָא ַמר לוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְל ׁ ֶ
ַע ְכ ׁ ָשיו ׁ ֶש ַא ָּתה רוֹ ֶצהֵ ,אינִ י רוֹ ֶצה".

ו ְּפלִ יגָ א דְּ ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נ ְַח ָמנִי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נ ָָתן,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ֲח ָמנִ יָ ,א ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן:
לש,
לש זָ כָ ה לְ ׁ ָש ׁ
ִ ּב ְׂשכַ ר ׁ ָש ׁ
55
משה ּ ָפנָ יו"  -זָ כָ ה לִ ְקלַ ְס ֵּתר ּ ָפנִים.
ִ ּב ְׂשכַ ר "וַ ַ ּי ְס ֵּתר ׁ ֶ
ִ ּב ְׂשכַ ר ִּ
"כי יָ ֵרא"  -זָ כָ ה לְ "וַ ִ ּי ְירא ּו ִמ ֶ ּג ׁ ֶשת ֵאלָ יו" )דברים לד ,ל(.
"מ ַה ִ ּביט"  -זָ כָ ה לְ "ו ְּת ֻמנַ ת ה' יַ ִ ּביט" )במדבר יב ,ח(.
ִ ּב ְׂשכַ ר ֵ
"וַ ֲה ִסרֹ ִתי ֶאת ַּכ ּ ִפי וְ ָר ִא ָית ֶאת ֲאח ָֹרי") 56שמות לג ,כג(.
ָא ַמר ַרב ָחנָ א ַ ּבר ִ ּבי ְזנָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֲח ִס ָידא:
משה ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּילין.
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ֶה ְר ָאה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לְ ׁ ֶ

" 54ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל אלהים" )דברים ג ,ו(
משה ָּפנָיו כי ירא מהביט אל האלהים
 55וַ ַ ּי ְס ֵּתר ׁ ֶ
רתי ֶאת ַּכ ִּפי וְ ָר ִא ָית ֶאת ֲאח ָֹרי ופני לא יראו
 56וַ ֲה ִס ִ

רש"י
לקלסתר פים .כי קרן עור פיו:
ותמות ח' יביט .זה מראה
אחורים כך שוי' בספרי )פ'
בהעלותך(:
קשר של תפילין .מאחוריו הוא
ואמרי' לעיל דהקב''ה מיח
תפילין:

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ
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 .29ז ,א
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ְ
ָּכל דִּ בּ וּר וְ ִדבּ וּר ׁ ֶש ּיָצָ א ִמ ּ ִפי ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא לְ טוֹ ָבה,
ֲא ִפילּ ּו ַעל ְּתנַאי  -לֹא ָחזַ ר בּ וֹ .
ְמנָא לָ ן?
ִמ ּמֹ ֶשה ַר ֵ ּבינוּ,
שה אוֹ ְת ָך לְ גוֹ י ָעצוּם") 57דברים ט ,יד(.
"ה ֶרף ִמ ּ ֶמ ִּני וְ ַא ׁ ְש ִמ ֵידם  ...וְ ֶא ֱע ֶ ׂ
ׁ ֶשנ ֱֶא ַמרֶ :
ַאף ַעל ַ ּגב דִּ ְב ָעא מֹ ׁ ֶשה ַר ֲח ֵמי ֲעלָ ּה דְּ ִמ ְּל ָתא ו ַּב ּ ְטלָ ּה,
ֲא ִפילּ ּו ָהכִ י אוֹ ְק ָמ ּה ְ ּבזַ ְר ֵע ּיה,
ּ
אש ...
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרּ ְ " :בנֵ י מֹ ׁ ֶשה ֵ ּג ְר ׁשוֹ ם וֶ ֱאלִ ֶיעזֶ ר ...וַ ִי ְהי ּו ְבנֵ י ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְר ַח ְביָ ה ָהרֹ ׁ
ו ְּבנֵ י ְר ַח ְביָ ה ָרב ּו לְ ָמ ְעלָ ה" )דברי הימים א ,כג ,טו-יז(.
וְ ָתנֵי ַרב יוֹ ֵסף:
""לְ ַמ ְעלָ ה" ִ -מ ׁ ּ ִש ׁ ּ ִשים ִרבּ וֹ א,
ָא ְתיָ א ' ְר ִב ָ ּיה' ' ְר ִב ָ ּיה'.
ְ ּכ ִתיב ָה ָכא"ָ :רב ּו לְ ַמ ְעלָ ה",
58
ּ
ּ
ש ָר ֵאל ּ ָפר ּו וַ ִי ׁ ְש ְרצ ּו וַ ִי ְרבּ ּו" )שמות א ,ז(".
ו ְּכ ִתיב ָה ָתם" :ו ְּבנֵ י יִ ְ ׂ

ֶ 57ה ֶרף ִמ ֶּמ ּנִי וְ ַא ׁ ְש ִמ ֵידם ואמחה את שמם מתחת השמים וְ ֶא ֱע ֶׂשה אוֹ ְת ָך לְ גוֹ י ָעצוּם ורב ממנו
 58וּבְ נֵי ִי ְׂש ָר ֵאל ָּפר ּו וַ ּי ׁ ְִש ְרצ ּו וַ ּי ְִרבּ ּו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אותם
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ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
ִמ ּיוֹ ם ׁ ֶש ָ ּב ָרא ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ֶאת ָהעוֹ לָ ם,
לֹא ָה ָיה ָא ָדם ׁ ֶש ְ ּק ָראוֹ לְ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ' ָאדוֹ ן'ַ ,עד ׁ ֶש ָ ּבא ַא ְב ָר ָהם ו ְּק ָראוֹ ' ָאדוֹ ן',
אמר ֲאדנָ י ֱאל ִֹהים ַ ּב ּ ָמה ֵא ַדע ִּכי ִא ָיר ׁ ֶש ָּנה" )בראשית טו ,ח(.
ׁ ֶשנ ֱֶא ַמר" :וַ ּיֹ ַ
ָא ַמר ַרב:
ַאף דָּ ִנ ּיֵאל לֹא נ ֲַענָ ה ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְש ִביל ַא ְב ָר ָהם,
ׁ ֶשנ ֱֶא ַמר" :וְ ַע ָּתה ׁ ְש ַמע ֱאל ֵֹהינ ּו ֶאל ְּת ִפ ַּלת ַע ְבדְּ ָך וְ ֶאל ַּת ֲחנוּנָ יו,
וְ ָה ֵאר ּ ָפנֶ ָיך ַעל ִמ ְקדָּ ׁ ְש ָך ַה ּׁ ָש ֵמם לְ ַמ ַען ֲאדנָ י" )דניאל ט ,יז(,
'לְ ַמ ַענ ְָך' ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיהֶ ,א ָּלא לְ ַמ ַען ַא ְב ָר ָהם ׁ ֶש ְ ּק ָר ֲא ָך ' ָאדוֹ ן'.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
ִמ ַּניִן ׁ ֶש ֵאין ְמ ַר ִ ּצין לוֹ לְ ָא ָדם ִ ּב ׁ ְש ַעת ַּכ ֲעסוֹ ?
"פנַ י יֵ לְ כ ּו וַ ֲהנִ חוֹ ִתי לָ ְך".
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרָ ּ :
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
ִמ ּיוֹ ם ׁ ֶש ָ ּב ָרא ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ֶאת עוֹ לָ מוֹ ,
אתה לֵ ָאה וְ הוֹ ָדתוֹ ,
לֹא ָה ָיה ָא ָדם ׁ ֶשהוֹ ָדה לְ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ַעד ׁ ֶש ָ ּב ָ
"ה ּ ַפ ַעם אוֹ ֶדה ֶאת ה'") 59בראשית כט ,לה(.
ׁ ֶשנ ֱֶא ַמרַ :
ְראו ֵּבן?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ָא ְמ ָרה לֵ ָאהְ :רא ּו ַמה ֵ ּבין ְ ּב ִני לְ ֶבן ָח ִמי,
דְּ ִאילּ ּו ֶ ּבן ָח ִמיַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ ִמדַּ ֲע ֵת ּיה זַ ְ ּב ֵנ ּיה לִ ְבכֵ ירו ֵּת ּיה,
דִּ כְ ִתיב" :וַ ִ ּי ְמכּ ֹר ֶאת ְ ּבכֹ ָרתוֹ לְ יַ ֲעקֹב" )בראשית כה ,לג(,
שו ֶאת יַ ֲעקֹב" )בראשית כז ,מא(,
שטֹם ֵע ָ ׂ
ֲחז ּו ַמה ְּכ ִתיב ֵ ּב ּיה" :וַ ִ ּי ְ ׂ
אמר ֲהכִ י ָק ָרא ׁ ְשמוֹ יַ ֲעקֹב וַ ַ ּי ְע ְק ֵבנִ י זֶ ה ַפ ֲע ַמיִ ם" וגו' )בראשית כז ,לו(,
וּכְ ִתיב" :וַ ּיֹ ֶ
ֵיה,
וְ ִאילּ ּו ְ ּבנִיַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ ַעל ָּכ ְר ֵח ּיה ׁ ְש ַקלֵ ּיה יוֹ ֵסף לִ ְבכֵ ירו ֵּת ּיה ִמ ּנ ּ
דִּ כְ ִתיב" :ו ְּב ַח ְּללוֹ יְ צו ֵּעי ָא ִביו נִ ְּתנָ ה ְ ּבכֹ ָרתוֹ לִ ְבנֵ י יוֹ ֵסף" )דברי הימים א ה ,א(
ֲא ִפילּ ּו ָהכִ י לֹא ִא ַ ּקנָא ֵ ּב ּיה,
דִּ כְ ִתיב" :וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ְראו ֵּבן וַ ַ ּי ִ ּצלֵ ה ּו ִמ ָ ּי ָדם" )בראשית לז ,כא(.
רוּת,
ַמאי "רוּת"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ׁ ֶש ָ ּזכְ ָתה וְ יָצָ א ִמ ֶּמ ָּנה דָּ וִ ד ׁ ֶש ִרי ָ ּוה ּו לְ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְ ּב ׁ ִשירוֹ ת וְ ִת ׁ ְש ָ ּבחוֹ ת.
ְמנָא לָ ן דִּ ׁ ְש ָמא ָ ּג ֵרים?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶר:
שם ׁ ַש ּמוֹ ת ָ ּב ָא ֶרץ" )תהלים מו ,ט(,
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :לְ כ ּו ֲחז ּו ִמ ְפ ֲעלוֹ ת ה' ֲא ׁ ֶשר ָ ׂ
"שמוֹ ת".
"ש ּמוֹ ת" ֶא ָּלא ׁ ֵ
ַאל ִּת ְק ִרי ׁ ַ
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
ָק ׁ ָשה ַּת ְרבּ וּת ָר ָעה ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם יוֹ ֵתר ִמ ִּמלְ ֶח ֶמת גּוֹ ג ו ָּמגוֹ ג,
"מזְ מוֹ ר לְ ָדוִ ד ְ ּב ָב ְרחוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ְ ּבנוֹ " )תהלים ג ,א(,
ׁ ֶשנ ֱֶא ַמרִ :
 59ותהר עוד ותלד בן ותאמר ַה ַּפ ַעם אוֹ ֶדה ֶאת ה' על כן קראה שמו יהודה

רש"י
אדי אלהים .כתוב באל''ף דל''ת:
הפעם אודה את ה' .לפי שראתה
ברוח הקדש שיעקב מעמיד שים
עשר שבטים ולו ארבע שים כיון
שילדה בן רביעי הודית על חלקה
שעלה יותר מן החשבון המגיע לה:
ראו מה בין בי לבן חמי .על שם
העתיד קראה שמו כדאמרין לקמן
שמא גרים:
רות .המואביה משום דאיירי
בפירושי השמות קט לה:
למה רגשו גוים .מה תועלת להם
אלמא דבר קל הוא בעייו:

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ
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וּכְ ִתיב ַ ּב ְת ֵר ּיה" :ה' ָמה ַרבּ ּו ָצ ָרי ַר ִ ּבים ָק ִמים ָעלָ י" )תהלים ג ,ב(,
וְ ִאילּ ּו ַ ּג ֵ ּבי ִמלְ ֶח ֶמת ּגוֹ ג ו ָּמגוֹ ג ְּכ ִתיב" :לָ ּ ָמה ָרגְ ׁש ּו ּגוֹ יִ ם וּלְ ֻא ּ ִמים יֶ ְה ּג ּו ִ
וְ ִאילּ ּו " ָמה ַרבּ ּו צָ ָרי" לֹא ְּכ ִתיב.

ריק") 60תהלים ב ,ב-ד(,

"מזְ מוֹ ר לְ ָדוִ ד ְ ּב ָב ְרחוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ְ ּבנוֹ ".
ִ
"מזְ מוֹ ר לְ ָדוִ ד"?! ' ִקינָ ה לְ ָדוִ ד' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ִ
ישלוֹ ם:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֲא ִב ׁ ָ
ָמ ׁ ָשל לְ ָמה ַהדָּ ָבר דּ וֹ ֶמה?
לְ ָא ָדם ׁ ֶש ּיָצָ א ָעלָ יו ׁ ְש ַטר חוֹ ב,
קוֹ ֶדם ׁ ֶש ּ ְפ ָרעוֹ ָהיָה ָעצֵ ב ,לְ ַא ַחר ׁ ֶש ּ ְפ ָרעוֹ ָׂש ֵמ ַח.
"הנְ נִ י ֵמ ִקים ָעלֶ יךָ
ַאף ֵּכן דָּ וִ דֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ָא ַמר לוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּאִ :
ָא ַמרֶ ׁ :ש ָּמא ֶע ֶבד אוֹ ַמ ְמזֵר הוּא דְּ לֹא ָח ֵייס ָעלַ י,
"מזְ מוֹ ר".
ֵּכיוָ ן דַּ ֲחזָ א דְּ ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם הוּא ָׂש ַמחִ ,מ ׁ ּשוּם ָהכִ י ָא ַמר ִ

רש"י
מי שלבו וקפו .הירא מעבירות
שבידו:
אומר כן .מפרש אל תתחר במרעים
אל תתקוטט והוא איו כן אלא אל
תתחר במרעים  .להתגרות
במעשיהם לומר אעשה כן גם אי:
ואומר אל יקא לבך בחטאים כי
אם ביראת ה' כל היום .אפשר
לומר אל תתקוטט עם רשעים כי
אם ביראת ה' יראי ה' אלא על
ָר ָעה ִמ ֵ ּב ֶית ָך" )שמואל ב יב ,יא( ָ -היָה ָעצֵ ב,
כרחך אל יקא לבך לעשות כמותן:
יחילו .יצליחו .וחבירו על כן לא
יחיל טובו )איוב כ(:
מרום משפטיך מגדו .מסולקין
דייך ברחוק הימו:
יפיח בהם .בפיחתו הוא דוחה
אותם כקש:

וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
מו ָּּתר לְ ִה ְת ָ ּגרוֹ ת ָ ּב ְר ׁ ָש ִעים ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה,
ׁ ֶשנ ֱֶא ַמר" :עֹזְ ֵבי תוֹ ָרה יְ ַה ְּלל ּו ָר ׁ ָשע וְ ׁשֹ ְמ ֵרי תוֹ ָרה יִ ְת ָ ּגר ּו ָבם" )משלי כה ,ד(.

ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
" ַר ִ ּבי דּ וֹ ְס ַּתאי ְ ּב ַר ִ ּבי ָמתוּן אוֹ ֵמר:
מו ָּּתר ְל ִה ְת ָ ּגרוֹ ת ָ ּב ְר ׁ ָש ִעים ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :עֹזְ ֵבי תוֹ ָרה יְ ַה ְּלל ּו ָר ׁ ָשע".61
שי ַעוְ לָ ה" )תהלים לז ,א(!
"אל ִּת ְת ַחר ַ ּב ּ ְמ ֵר ִעים ַאל ְּת ַק ֵּנא ְ ּבעֹ ֵ ׂ
וְ ִאם ָל ְח ׁ ְש ָך ָא ָדם לוֹ ַמר :וְ ָהא ְ ּכ ִתיבַ :
"אל ִּת ְת ַחר ַ ּב ּ ְמ ֵר ִעים" ִ -ל ְהיוֹ ת ַ ּכ ְּמ ֵר ִעים,
ֱאמוֹ ר לוֹ ִ :מי ׁ ֶש ִ ּלבּ וֹ נוֹ ְקפוֹ אוֹ ֵמר ֵ ּכןֶ .א ָ ּלאַ :
שי ַעוְ ָלה.
שי ַעוְ לָ ה" ִ -ל ְהיוֹ ת ְ ּכעוֹ ֵ ׂ
"אל ְּת ַק ֵּנא ְ ּבעֹ ֵ ׂ
ַ
ָ
"אל יְ ַק ֵּנא לִ ְ ּבך ַ ּב ַח ּ ָט ִאים ִּכי ִאם ְ ּביִ ְר ַאת ה' ָּכל ַה ּיוֹ ם" )משלי כג ,יז(".
ואוֹ ֵמרַ :
ִאינִי?!
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ִאם ָר ִא ָית ָר ׁ ָשע ׁ ֶש ַה ׁ ּ ָש ָעה ְמ ַׂש ֶח ֶקת לוֹ ַאל ִּת ְת ַ ּג ֶרה בּ וֹ ,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :יָ ִחיל ּו ְד ָרכָ יו ְ ּבכָ ל ֵעת") 62תהלים י ,ה(,
וְ לֹא עוֹ ד ֶא ָּלא ׁ ֶשזּוֹ כֶ ה ַ ּבדִּ ין,
"מרוֹ ם ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָיך ִמ ֶּנגְ דּ וֹ ",
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרָ :
וְ לֹא עוֹ ד ֶא ָּלא ׁ ֶשרוֹ ֶאה ְ ּבצָ ָריו,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרָּ :
"כל צוֹ ְר ָריו יָ ִפ ַיח ָ ּב ֶהם"!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ּ ְ -ב ִמ ֵּילי דִּ ֵיד ּיה,
ָהא ּ ְ -ב ִמ ֵּילי דִּ ׁ ְש ַמ ּיָא.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ָהא וְ ָהא ְ ּב ִמ ֵּילי דִּ ׁ ְש ַמ ּיָא ,וְ לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ּ ְ -ב ָר ׁ ָשע ׁ ֶש ַה ׁ ּ ָש ָעה ְמ ַׂש ֶח ֶקת לוֹ ,
ָהא ּ ְ -ב ָר ׁ ָשע ׁ ֶש ֵאין ַה ׁ ּ ָש ָעה ְמ ַׂש ֶח ֶקת לוֹ .
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ָהא וְ ָהא ְ ּב ָר ׁ ָשע ׁ ֶש ַה ׁ ּ ָש ָעה ְמ ַׂש ֶח ֶקת לוֹ  ,וְ לָ א ַק ׁ ְשיָא:

 60לָ ָּמה ָרגְ ׁש ּו גּוֹ יִם וּלְ ֻא ִּמים י ְֶה ּג ּו ִריק .יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה' ועל משיחו ...יושב בשמים ישחק ה' ילעג למו
 61עזְ בֵ י תוֹ ָרה י ְַה ְּלל ּו ָר ׁ ָשע ושומרי תורה יתגרו בם
 62י ִָחיל ּו ְד ָרכָ יו ְ ּבכָ ל ֵעת מרום משפטיך מנגדו ,כל צורריו יפיח בהם] .יחילו=יצליחו[

דוּרה
ְ 44גּ ָמ ָרא ְס ָ
ָהא ּ ְ -ב ַצדִּ יק ָ ּגמוּר,
וְ ָהא ּ ְ -ב ַצדִּ יק ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ּגמוּר.
דְּ ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ַמאי דִּ כְ ִתיב "לָ ּ ָמה ַת ִ ּביט בּ וֹ גְ ִדים ַּת ֲח ִר ׁיש ְ ּב ַב ַּלע ָר ׁ ָשע ַצדִּ יק ִמ ּ ֶמ ּנוּ" )חבקוק א ,יג(,
וְ כִ י ָר ׁ ָשע בּ וֹ לֵ ַע צַ דִּ יק?
וְ ָהא ְּכ ִתיב" :ה' ל ֹא יַ ַעזְ ֶב ּנ ּו ְביָ דוֹ ") 63תהלים לז ,לב-לג(,
וּכְ ִתיב" :ל ֹא יְ ֻא ֶּנה לַ ַ ּצדִּ יק ָּכל ָאוֶ ן" )משלי יב ,כא(.
ֶא ָּלא צַ דִּ יק ִמ ֶּמ ּנ ּו – בּ וֹ לֵ ַע,
צַ דִּ יק ָ ּגמוּר ֵ -אינוֹ בּ וֹ לֵ ַע.
רש"י

וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ׁ ָש ָעה ְמ ַׂש ֶח ֶקת לוֹ ָ ׁ ,שאנֵי.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
ָּכל ַה ּקוֹ ֵב ַע ָמקוֹ ם לִ ְת ִפ ָּלתוֹ אוֹ י ְָביו נוֹ ְפלִ ים ַּת ְח ָּתיו.
ש ָר ֵאל וּנְ ַט ְע ִּתיו וְ ׁ ָשכַ ן ַּת ְח ָּתיו",
ש ְמ ִּתי ָמקוֹ ם לְ ַע ּ ִמי לְ יִ ְ ׂ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ ַ ׂ
אשוֹ נָ ה" )שמואל ב ז ,י(.
"וְ ל ֹא יִ ְר ַ ּגז עוֹ ד וְ ל ֹא י ִוסיפ ּו ְבנֵ י ַעוְ לָ ה לְ ַענּוֹ תוֹ ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ִר ׁ
ַרב הוּנָ א ָר ֵמי:
ְּכ ִתיב "לְ ַענּוֹ תוֹ "ְּ ,וכ ִתיב "לְ כַ ּלוֹ תוֹ "

) 64דברי הימים א יז ,ט(

!

ַ ּב ְּת ִח ָּילה לְ ַענּוֹ תוֹ ,
וּלְ ַב ּסוֹ ף לְ כַ לּ וֹ תוֹ .
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
ְ ּגדוֹ לָ ה ׁ ִש ּמו ׁ ָּש ּה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה יוֹ ֵתר ִמ ִּל ּמו ָּד ּה,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרּ :
ישע ֶ ּבן ׁ ָש ָפט ֲא ׁ ֶשר יָ ַצק ַמיִ ם ַעל יְ ֵדי ֵאלִ ָ ּיהוּ" )מלכים ב ג ,יא(.
"פֹה ֱאלִ ׁ ָ
'לָ ַמד' לֹא נ ֱֶא ַמרֶ ,א ָּלא "יָ ַצק" ְ -מלַ ֵּמד ׁ ֶש ְ ּגדוֹ לָ ה ׁ ִש ּמו ׁ ָּש ּה יוֹ ֵתר ִמ ִּל ּמו ָּד ּה,
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק לְ ַרב נַ ְח ָמן:
ִיש ָּתא לְ צַ לּ ּויֵי?
ַמאי ַט ְע ָמא לָ א ָא ֵתי ָמר לְ ֵבי כְ נ ׁ ְ
ָא ַמר לֵ יה ּ:לָ א יָכֵ ילְ נָא.
ָא ַמר לֵ ּיה :לְ כַ נ ְֵפי לְ ָמר ֲע ָׂש ָרה וְ לִ יצַ ֵּלי.
ָא ַמר לֵ ּיהְ :ט ִר ָיחא לִ י ִמ ְּל ָתא.
וְ לֵ ָימא לֵ ּיה ָמר לִ ׁ ְשלו ָּחא דְּ ִצבּ ו ָּראּ ְ ,ב ִעידָּ נָא דִּ ְמצַ ֵּלי ִ ּצבּ ו ָּרא לֵ ֵיתי וְ לוֹ ְד ֵע ּיה לְ ָמר.
ָא ַמר לֵ ּיהַ :מאי כּ ו ֵּּלי ַהאי?
ָא ַמר לֵ ּיה :דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
ח,א ַמאי דִּ כְ ִתיב "וַ ֲאנִ י ְת ִפ ָּל ִתי לְ ָך ה' ֵעת ָרצוֹ ן") 65תהלים סט ,יד(,
ֵא ָימ ַתי " ֵעת ָרצוֹ ן"?
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַה ִ ּצבּ וּר ִמ ְת ּ ַפ ְּללִ ין.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ָא ַמר:
ֵמ ָהכָ א" :כּ ֹה ָא ַמר ה' ְ ּב ֵעת ָרצוֹ ן ֲענִ ִ

ית ָיך") 66ישעיה מט ,ח(.

ַר ִ ּבי ַא ָחא ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ָא ַמר:

 63צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ה' לֹא י ַַעזְ בֶ ּנ ּו בְ יָדוֹ ולא ירשיענו בהשפטו
 64ולא יוסיפו בני ַעוְ לָ ה לכלותו
 65וַ ֲאנִי ְת ִפ ָּל ִתי לְ ָך ה' ֵעת ָרצוֹ ן אלהים ברב חסדך ענני באמת ישעך
ִית ָיך וביום ישועה עזרתיך
 66כּ ה ָא ַמר ה' ְ ּב ֵעת ָרצוֹ ן ֲענ ִ

ושמתי מקום .סיפיה דקרא ולא
יוסיפו בי עולה לעותו:
כתיב לעותו .בספר שמואל:
וכתיב לכלותו .בדברי הימים )א
יז(:
בתחלה .כשבה הבית בה על
מת שלא לעות עוד אויבים
לישראל:
ולבסוף .כשחטאו גזר עליהם עוי
ותפלתם מגיה עליהם מן הכליון:
לא יכילא .תש כחי:
עת רצון .אלמא יש שעה שהיא של
רצון :
כביר לא ימאס .תפלת הרבים לא
ימאס :
מקרב לי .ממלחמות הבאות עלי :
כי ברבים היו עמדי .שהתפללו עמי
:
פדה בשלום .זה שעסק בדברי
שלום דהייו תורה דכתיב וכל
תיבותיה שלום )משלי ג( וכן
גמילות חסדים מי שלום הוא
שמתוך שגומל חסד בגופו לחבירו
הוא מכיר שהוא אוהבו ובא לידי
אחוה ושלום :

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ
"הן ֵאל ַּכ ִ ּביר וְ ל ֹא יִ ְמ ָאס" )איוב לו ,ה(
ֵמ ָהכָ אֵ :
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"פ ָדה ְב ׁ ָשלוֹ ם נַ ְפ ׁ ִשי ִמ ְּק ָרב לִ י ִּכי ְב ַר ִ ּבים ָהי ּו ִ ָ ִ
וּכְ ִתיבָ ּ :

ע ּמדי") 67תהלים נה ,יט-כ(.

ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
" ַר ִ ּבי נָ ָתן אוֹ ֵמר:
ִמ ַ ּניִ ן ׁ ֶש ֵאין ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא מוֹ ֵאס ִ ּב ְת ִפ ָ ּל ָתן ׁ ֶשל ַר ִ ּבים?
"הן ֵאל ַּכ ִ ּביר וְ ל ֹא יִ ְמ ָאס",
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֵ :
"פ ָדה ְב ׁ ָשלוֹ ם נַ ְפ ׁ ִשי ִמ ְּק ָרב לִ י",
וּכְ ִתיבָ ּ :
ָא ַמר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּאָּ :כל ָהעוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה ו ִּבגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים ו ִּמ ְת ּ ַפ ֵּלל ִעם ַה ִ ּצבּ וּר,
ַמ ֲעלֶ ה ֲאנִי ָעלָ יו ְּכ ִאילּ ּו ּ ְפ ָד ַאנִי ,לִ י וּלְ ָבנַיִ ,מ ֵ ּבין או ּּמוֹ ת ָהעוֹ לָ ם.

"פ ָדה בְ ׁ ָשלוֹ ם נַפְ ׁ ִשי ִמ ְּק ָרב לִ י ִּכי בְ ַר ִ ּבים ָהי ּו ִע ָּמ ִדי .ישמע אל ויענם...
ָּ 67
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רש"י

ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
הי ותשם מעל אדמתם.
סיפיה דקרא הוא :
ָּכל ִמי ׁ ֶש ּי ֵׁש לוֹ ֵ ּבית ַה ְּכ ֶנ ֶסת ְ ּב ִעירוֹ  ,וְ ֵאינוֹ נִכְ נָס ׁ ָשם לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ,נ ְִק ָרא ' ׁ ָשכֵ ן ַרע',
מקדמי שחרית מחשכי.
68
ש ָר ֵאל" )ירמיה יב ,יד(
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :כּ ֹה ָא ַמר ה' ַעל ָּכל ׁ ְשכֵ נַ י ָה ָר ִעים ַה ּנגְ ִעים ַ ּב ַּנ ֲחלָ ה ֲא ׁ ֶשר ִהנְ ַחלְ ִּתי ֶאת ַע ּ ִמי ֶאת יִ ְ ׂ
ערבית ,כלומר מאריכין בבית
הכסת :
וְ לֹא עוֹ ד ֶא ָּלא ׁ ֶשגּוֹ ֵרם ָ ּגלוּת לוֹ וּלְ ָבנָיו,
שיעור של שי פתחים .רוחב
ּ
.
ם"
וֹ
ת
מ
ש
ׁ
וֹ
ת
א
ה
ּד
ו
ה
ית
ב
ת
א
ם
נות ׁ ָשם ֵמ ַעל ַא ְד ָמ ָת
ּ
ּ
כָ
ִ
ֶ
ָ
יְ
ֵ
ֶ
וְ
"הנְ נִ י ְ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִ :
יכס לפים שלא ישב סמוך
לפתח דראה עליו כמשוי
עיכוב בית הכסת ויהא מזומן
סמוך לפתח לצאת :

ָא ְמר ּו לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִא ָּיכא ָס ֵבי ְ ּב ָב ֶבל.
69
ימי ְבנֵ יכֶ ם ַעל ָה ֲא ָד ָמה" )דברים יא ,כא( ְּכ ִתיבֲ ,א ָבל ְ ּבחוּצָ ה לָ ָא ֶרץ  -לֹא.
ָּת ַמ ּה וְ ָא ַמר" :לְ ַמ ַען יִ ְרבּ ּו יְ ֵמיכֶ ם וִ ֵ
ִיש ָּתאָ ,א ַמרַ :היְינ ּו דְּ ַא ֲהנִי לְ ה ּו.
ֵּכיוָ ן דְּ ָא ְמ ִרי לֵ ּיה ַמ ְקדְּ ִמי ו ַּמ ְח ׁ ְשכִ י לְ ֵבי ְּכנ ְׁ
ִיש ָּתאִּ ,כי ֵהיכִ י דְּ תוֹ ְרכ ּו ַח ּיֵי.
ְד ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י לִ ְבנ ּ
ֵיהַ :קדִּ ימ ּו וְ ַח ׁ ּ ִשיכ ּו וְ ַעיְיל ּו לְ ֵבי ְּכנ ׁ ְ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָחא ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ַמאי ְק ָרא?
"א ׁ ְש ֵרי ָא ָדם ׁשֹ ֵמ ַע לִ י לִ ׁ ְשקֹד ַעל דַּ לְ ת ַֹתי יוֹ ם יוֹ ם לִ ׁ ְשמוֹ ר ְמז ּוזֹת ּ ְפ ָת ַחי" )משלי ח ,לד(,
ַ
70
ּ
ּ
"כי מֹ ְצ ִאי ָמ ָצא ַח ִיים" )משלי ,לה(.
ו ְּּכ ִתיב ַ ּב ְת ֵר ּיהִ :
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
לְ עוֹ לָ ם י ִָּכ ֵנס ָא ָדם ׁ ְש ֵני ְפ ָת ִחים ְ ּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת.
" ׁ ְשנֵי ְפ ָת ִחים" ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך?!
ֶא ָּלאֵ ,א ָימאִ ׁ :שיעוּר ׁ ְשנֵי ְפ ָת ִחים,
וְ ַא ַחר ָּכ ְך י ְִת ּ ַפ ֵּלל.

 68כּ ה ָא ַמר ה' ַעל ָּכל ׁ ְשכֵ נַי ָה ָר ִעים ַהנּגְ ִעים ַ ּב ּנ ֲַחלָ ה ֲא ׁ ֶשר ִהנ ְַחלְ ִּתי ֶאת ַע ִּמי ֶאת ִי ְׂש ָר ֵאל הנני נותשם מעל אדמתם ואת בית יהודה אתוש מתוכם
 69לְ ַמ ַען י ְִרבּ ּו ְי ֵמיכֶ ם וִ ֵימי בְ נֵיכֶ ם ַעל ָה ֲא ָד ָמה אשר נשבע ה' לאבותיכם לתת להם כימי השמים על הארץ
ִּ 70כי מצְ ִאי ָמצָ א ַח ּיִים ויפק רצון מה'
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"על זֹאת יִ ְת ּ ַפ ֵּלל ָּכל ָח ִסיד ֵאלֶ ָיך לְ ֵעת ְמצֹא") 71תהלים לב ,ו(.
ַ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א" :לְ ֵעת ְמצֹא"  -זוֹ ִא ׁ ּ ָשה,
"מ ָצא ִא ּׁ ָשה ָמצָ א טוֹ ב") 72משלי יח ,כב(.
ׁ ֶשנ ֱֶא ַמרָ :

ְ ּב ַמ ַע ְר ָבא ִּכי נ ֵָסיב ֱאינ ָׁש ִא ְּת ָתא,
"מ ָצא" )משלי יח ,כב( אוֹ "מוֹ ֵצא" )קהלת ז ,כו(?
ָא ְמ ִרי לֵ ּיה ָהכִ יָ :
ּ
ּ
"מ ָצא ִא ׁ ָשה ָמ ָצא טוֹ ב וַ ָי ֶפק ָרצוֹ ן ֵמה'" )משלי יח ,כב(,
"מ ָצא" דִּ כְ ִתיבָ :
ָ
"מוֹ ֵצא" דִּ כְ ִתיב" :וּמוֹ ֵצא ֲאנִ י ַמר ִמ ּ ָמוֶ ת ֶאת ָה ִא ּׁ ָשה" )קהלת ז ,כו(.
ַר ִ ּבי נָ ָתן אוֹ ֵמר:
"לְ ֵעת ְמצֹא"  -זוֹ ּתוֹ ָרה,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִּ :
מצ ִאי ָמ ָצא ַח ִ ּיים" )משלי ח,לה(.
"כי ְ
ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ָא ַמר "לְ ֵעת ְמצא"  -זוֹ ִמ ָיתה,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :לַ ּ ָמוֶ ת ּתוֹ ָצאוֹ ת" )תהלים סח ,כא(.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
יתה נִ ְב ְרא ּו ָ ּבעוֹ ָלם,
לשה ִמינֵ י ִמ ָ
" ְּת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת ו ׁ ְּש ׁ ָ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :לַ ּ ָמוֶ ת ּתוֹ ָצאוֹ ת".
"תוֹ ָצאוֹ ת" ְ ּבגִ ַימ ְט ִר ּיָא ָ -הכִ י ָהו ּו.
ּ
ָק ׁ ָשה ׁ ֶש ְ ּבכֻ ָּלן ַ -א ְס ָּכ ָרא,
ִיחא ׁ ֶש ְ ּבכֻ ָּלן  -נ ׁ ְִש ָיקה.
נ ָ
ַא ְס ָּכ ָרא דָּ ְמיָא ְּכ ִחיזְ ָרא ִ ּבגְ ָב ָבא דְּ ַע ְמ ָרא ,דְּ לַ ֲאחוֹ ֵרי נ ׁ ְָש ָרא.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ְּכ ִפיטו ֵּרי ְ ּב ִפי וֵ ׁ ֶשט.
נ ׁ ְִש ָיקה דָּ ְמיָא ְּכ ִמ ׁ ְש ַחל ִ ּב ִּנ ָיתא ֵמ ֶחלְ ָ ּבא.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
"לְ ֵעת ְמצֹא"  -זוֹ ְקבו ָּרה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ַמאי ְק ָרא?
ש ּו ִּכי יִ ְמ ְצא ּו ָק ֶבר" )איוב ג ,כב(.
ש ֵמ ִחים ֱאלֵ י גִ יל יָ ִשׂ י ׂ
"ה ּ ְ ׂ
ַ
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב ׁ ֵשילָ א:
ילּ
ְיתא ׁ ְשלָ ָמא'.
ַהיְינ ּו דְּ ָא ְמ ִרי ֱאינ ׁ ִָשי' :לִ ָ ּיב ֵעי ֱאינ ָׁש ַר ֲח ֵמי ֲא ִפ ּו ַעד זִ יבּ וּלָ א ַ ּב ְת ַרי ָ
ָמר זו ְּט ָרא ָא ַמר:
"לְ ֵעת ְמצֹא"  -זֶ ה ֵ ּבית ַה ִּכ ּ ֵסא.
ָא ְמ ִרי ְ ּב ַמ ְע ְר ָבא:
ָהא דְּ ָמר זו ְּט ָרא ֲע ִד ָיפא ִמ ֻּכלְ הוּ.

ַ 71על זאת י ְִת ַּפ ֵּלל ָּכל ָח ִסיד ֵאלֶ ָיך לְ ֵעת ְמצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו
ָ 72מצָ א ִא ׁ ּ ָשה ָמצָ א טוֹ ב ויפק רצון מה'

רש"י
יתפלל לעת מצא .יתפלל שיהו
מצויין לו כשיצטרך :
לעת מצא זו מיתה .שימות במיתה
יפה וחה :
אסכרא .אישטר''א גולמט }בו''ן
מל''ט :פצע חמור{ בלע''ז שבתוך
הגוף :
כחיזרא בגבבא דעמרא דלאחורי
שרא .כעפי הסירים הסבכים
בגזת הצמר כשאדם ותק בחזקה
ומשליך לאחור שאי אפשר שלא
יתק הצמר עמה :
כפיטורי בפי ושט .ים אוקייוס יש
בו מקומות שאיו מקבל ברזל
ומחברין לוחי הספיה ע''י חבלים
ועקלים שתוחבי' בקביו ותוקעין
אותו בדוחק לפי שהם גסין כמדת
הקב :
פיטורי .חבלים דמתרגמין ופטורי
ציצים )מלכים א ו( אטוין.
בפי ושט .הוא הקב שהוא עגול
כפי ושט :
כמשחל ביתא מחלבא .כמושך
ימת שער מתוך החלב :
זיבולא בתרייתא שלמא .שיהא לו
שלום כל ימי חייו ואף ביום
קבורתו עד השלכת עפר האחרוה
שבכיסוי קבורתו :
זיבולא .פלא''דא }פיליד''א :מלוא
את חפירה{ בלע''ז :
לעת מצא זה בית הכסא .שיהא דר
במקום שיש בית הכסא סמוך לו
לפי שהיתה קרקע של בבל מצולת
מים ואין יכולין לחפור שם חפירות
והיו צריכין לצאת בשדות
ולהתרחק מאד :
המצוייים .ציון ואסיפת צבור :
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ָא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא לְ ַר ְפ ַרם ַ ּבר ּ ַפ ּ ָפא:
ִיש ָּתא.
לֵ ָימא לָ ן ָמר ֵמ ָהנֵי ִמ ֵּילי ְמ ַע ְּלי ָ
ָיתא דְּ ָא ַמ ְר ְּת ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב ִח ְסדָּ אּ ְ ,ב ִמ ֵּילי דְּ ֵבי ְּכנ ׁ ְ
ָא ַמר לֵ ּיהָ :הכִ י ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :אוֹ ֵהב ה' ׁ ַש ֲע ֵרי ִצ ּיוֹ ן ִמכּ ל ִמ ׁ ְש ְּכנוֹ ת יַ ֲעקֹב" )תהלים פז ,ב(?
אוֹ ֵהב ה' ׁ ְש ָע ִרים ַה ְמצ ּו ּיָינִים ַ ּב ֲהלָ כָ ה יוֹ ֵתר ִמ ָ ּב ֵּתי כְ ֵנ ִס ּיוֹ ת ו ִּמ ָ ּב ֵּתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת.
וְ ַהיְינ ּו דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ִמי ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ עו ָּּלא:
ְ
ִמ ּיוֹ ם ׁ ֶש ָח ַרב ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשֵ ,אין לוֹ לְ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא ְ ּבעוֹ לָ מוֹ ֶ ,א ָּלא ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ׁ ֶשל ֲהלָ כָ ה ִ ּבלְ ַבד.
וְ ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ִיש ָּתא,
ֵמ ֵר ׁיש ֲהוָ ה ָ ּג ֵר ְיסנָא ְ ּבגוֹ ֵ ּב ָיתא ,ו ְּמצַ ֵּלינָא ְ ּב ֵבי ְּכנ ְׁ
ֵּכיוָ ן דִּ ׁ ְש ַמ ֲענָא לְ ָהא דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ִמי ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ עו ָּּלא:
ִמ ּיוֹ ם ׁ ֶש ָח ַרב ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשֵ ,אין לוֹ לְ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך ה ּוא ְ ּבעוֹ לָ מוֹ ֶ ,א ָּלא ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ׁ ֶשל ֲהלָ כָ ה ִ ּבלְ ַבד,
לֹא ֲהוָ ה ְמ ַצ ֵּלינָא ֶא ָּלא ֵהיכָ א דְּ גָ ֵר ְיסנָא.
ִיש ָתא ְ ּב ִט ֶ ּב ְריָ א,
ַר ִ ּבי ַא ִמי וְ ַר ִ ּבי ַא ִסי ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ָהו ּו לְ ה ּו ְּתלֵ ַיסר ֵ ּבי ְּכנ ׁ ָ
לֹא ְמצַ לּ ּו ֶא ָּלא ֵ ּבי ִני ַע ּמו ֵּדיֵ ,היכָ א דְּ ָהו ּו ָ ּג ְר ִסי.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ִמי ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ עו ָּּלא:
ָ ּגדוֹ ל ַה ֶּנ ֱהנֶה ִמיגִ יעוֹ  ,יוֹ ֵתר ִמ ֵירא ׁ ָש ַמיִם.
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"א ׁ ְש ֵרי ִא ׁיש יָ ֵרא ֶאת ה'" )תהלים קיב ,א(,
דְּ ִאילּ ּו ַ ּג ֵ ּבי י ְֵרא ׁ ָש ַמיִם ְּכ ִתיבַ :
ְ
ָ
ָ
ּ
ּ
ּ
וְ ִאילּ ּו ַ ּג ֵ ּבי נ ֱֶהנֶ ה ִמיגִ יעוֹ ְּכ ִתיב" :יְ ִג ַיע ַכ ֶפיך ִכי תֹאכֵ ל ַא ׁ ְש ֶריך וְ טוֹ ב לָ ך" )תהלים קכח ,ב(,
"א ׁ ְש ֶר ָיך" ּ ָ -בעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה,
ַ
ְ
"וְ טוֹ ב לָ ך"  -לָ עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא.
וּלְ גַ ֵ ּבי י ְֵרא ׁ ָש ַמיִם "וְ טוֹ ב לָ ְך" לֹא ְּכ ִתיב ֵ ּב ּיה.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ִמי ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ עו ָּּלא:
לְ עוֹ לָ ם יָדוּר ָא ָדם ִ ּב ְמקוֹ ם ַרבּ וֹ ,
ׁ ֶש ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ׁ ּ ִש ְמ ִעי ֶ ּבן ֵ ּג ָרא ַק ּיָים ,לֹא ָנ ָׂשא ׁ ְשלֹמה ֶאת ַ ּבת ּ ַפ ְרעה.
וְ ָה ַת ְניָא:
" ַאל יָ דוּר"!
לֹא ַק ׁ ְשיָא:
ָהא  -דְּ כַ ּיֵיף לֵ ּיה.
ָהא  -דְּ לָ א ַּכ ּיֵיף לֵ ּיה.

ַ 73א ׁ ְש ֵרי ִא ׁיש י ֵָרא ֶאת ה' במצותיו חפץ מאד

רש"י
ביי עמודי .שבית המדרש כון
עליהם מלמעלה :
שכל זמן ששמעי בן גרא קיים כו'.
דסמוך למיתת שמעי כתיב ויתחתן
שלמה את פרעה )מלכים א ג( :
הא דכייף ליה .אם כפוף הוא לרבו
לקבל תוכחתו ידור אצלו ואם לאו
טוב להתרחק ממו ויהי שוגג ואל
יהי מזיד
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 .34ח ,א
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ַ ּבר יְהו ָּדה ָא ַמר ַר ִ ּבי ְמנַ ֵחםָ ,א ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמי:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :וְ עוֹ זְ ֵבי ה' יִ כְ לוּ" )ישעיהו א ,כח(?
ִיח ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה וְ יוֹ צֵ א.
זֶ ה ַה ַּמ ּנ ַ
ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו נָ ֵפיק ֵ ּבין ַ ּג ְב ָרא לְ גַ ְב ָרא.
ָ ּב ֵעי ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ֵ ּבין ּ ְפסו ָּקא לִ ְפסו ָּקא ַמה ּו?
ֵּתיק ּו.
ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ַמ ֲה ַדר ַא ּ ֵפ ּיה וְ גָ ֵריס,
ָא ַמרֲ :אנַן ְ ּב ִד ָידן ,וְ ִאינְה ּו ְ ּב ִד ְידהוּ.

רש"י
מהדר אפיה וגריס.
כשקורין בספר תורה :

משתו

דוּרה
ְ 50גּ ָמ ָרא ְס ָ
 .35ח ,א-ב
ח,ב

רש"י

ָא ַמר ַרב הוּנָ א ַ ּבר יְהו ָּדה ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמי:
ישלים פרשיותיו .של כל שבת
ושבת:
לְ עוֹ לָ ם י ׁ ְַשלִ ים ָא ָדם ּ ָפ ָר ׁ ִשיוֹ ָתיו ִעם ַה ִ ּצבּ וּרְ ׁ ,ש ַניִם ִמ ְק ָרא וְ ֶא ָחד ַּת ְר ּגוּם,
ואפי' עטרות ודיבון .שאין בו
"ע ָטרוֹ ת וְ ִדיבֹן )במדבר לב ,ג(,
וַ ֲא ִפילּ ּו ֲ
תרגום:
מעלה עליו הכתוב כו' .והכי קאמר
ּ
ׁ ֶש ָּכל ַה ַּמ ׁ ְשלִ ים ּ ָפ ָר ׁ ִשיוֹ ָתיו ִעם ַה ִ ּצבּ וּר ַ -מ ֲא ִריכִ ין לוֹ י ָָמיו ו ׁ ְּשנוֹ ָתיו.
קרא הכיו עצמכם בתשעה לחדש
לעוי המחרת והרי הוא בעיי כעוי
היום:
ַרב ֵ ּב ָיבי ַ ּבר ַא ַ ּב ֵיי ְס ַבר לְ ַא ׁ ְשלו ִּמינְה ּו לְ ָפ ָר ׁ ָש ָי ָיתא דְּ כוֹ ָּלא ׁ ַש ָּתאּ ְ ,ב ַמ ֲעלֵ י יוֹ ָמא ְדכִ ּפו ֵּרי.
לאקדומיהו .לסדר כל הפרשיות
ָּתנָא לֵ ּיה ִח ָ ּייא ַ ּבר ַרב ִמדִּ ְפ ִּתי:
בשבת אחת או בשתי שבתות:
74
" ְ ּכ ִתיב" :וְ ִע ִּנ ֶיתם ֶאת נַ ְפ ׁשֹ ֵתיכֶ ם ְ ּב ִת ׁ ְש ָעה לַ ח ֶֹד ׁש ָ ּב ֶע ֶרב" )ויקרא כג ,לב(,
עד שישחוט את הורידין .כדי
שיצא כל הדם ולא אמר כן אלא
ש ָרה ִמ ְת ַע ִ ּנין!
וְ ִכי " ְ ּב ִת ׁ ְש ָעה" ִמ ְת ַע ִ ּנין?! וַ ֲהלֹא ַ ּב ֲע ָ ׂ
בעוף הואיל וצולהו כולו כאחד:
יעי וַ ֲע ִ ׂ
ש ִירי".
יעי ַמ ֲע ֶלה ָע ָליו ַה ָ ּכתוּב ְ ּכ ִאילּ ּו ִמ ְת ַע ֶ ּנה ְּת ׁ ִש ִ
ֶא ָ ּלא לוֹ ַמר ְל ָךּ ָ :כל ָהאוֹ ֵכל וְ ׁשוֹ ֶתה ַ ּב ְּת ׁ ִש ִ
מחמת אוסו .שחלה או שטרד
בדוחק מזוות הזהרו בו לכבדו.
שברי לוחות מוחות בארון .דכתיב
ְס ַבר לְ ַא ְקדּ ו ִּמינְה ּו,
)דברים י( אשר שברת ושמתם
בארון אף השברים תשים בארון:
ָא ַמר לֵ ּיה ַההוּא ָס ָבא:
ְּתנֵינָא:
"ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ א יַ ְקדִּ ים וְ ְשלֹא יְ ַא ֵחר".
ֵיה:
ִּכ ְד ָא ַמר לְ הו ַר ִ ּבי ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י לִ ְבנ ּ
ַא ׁ ְשלִ ימ ּו ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ַתיְיכ ּו ִעם ַה ִ ּצבּ וּר ׁ ְש ַניִם ִמ ְק ָרא וְ ֶא ָחד ַּת ְר ּגוּם.
וְ ִה ָ ּז ֲהר ּו ַ ּב ְ ּו ִר ִידין ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַעד ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְשחוֹ ט ֶאת ַה ְּו ִר ִידין".
וְ ִה ָ ּז ֲהר ּו ְ ּבזָ ֵקן ׁ ֶש ׁ ּ ָשכַ ח ַּתלְ מוּדוֹ ֵמ ֲח ַמת אוֹ נְסוֹ ,
דְּ ָא ְמ ִרינַן" :לוּחוֹ ת וְ ׁ ִש ְב ֵרי לוּחוֹ ת מ ּו ּנַחוֹ ת ָ ּב ָארוֹ ן".

ִיתם ֶאת ַנ ְפ ׁש ֵתיכֶ ם ְ ּב ִת ׁ ְש ָעה לַ ח ֶֹד ׁש ָ ּב ֶע ֶרב מערב עד ערב תשבתו שבתכם
 74וְ ִע ּנ ֶ
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 .36ח ,ב
ָא ַמר לְ ה ּו ָר ָבא לִ ְב ֵנ ּיה:
ְּכ ׁ ֶש ַא ֶּתם חוֹ ְתכִ ין ָ ּב ָׂשרַ ,אל ַּת ְח ְּתכ ּו ַעל ַ ּגב ַה ּיָד.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִריִ :מ ׁ ּשוּם ַס ָּכנָה,
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִריִ :מ ׁ ּשוּם ִקלְ קוּל ְסעו ָּדה.
וְ ַאל ֵּת ׁ ְשב ּו ַעל ִמ ּ ַטת ֲא ַר ִּמית.
וְ ַאל ַּת ַע ְבר ּו ֲאחוֹ ֵרי ֵבית ַה ְּכ ֶנ ֶסת ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַה ִ ּצבּ וּר ִמ ְת ּ ַפ ְּללִ ין.
"וְ ַאל ֵּת ׁ ְשב ּו ַעל ִמ ּ ַטת ֲא ַר ִּמית",
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי :לֹא ִּתגְ נ ּו ְ ּבלֹא ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי :לֹא ִּתנ ְְסב ּו ִ ּג ּיוֹ ְר ָּתא.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִריֲ :א ַר ִּמית ַמ ָּמ ׁש.
ו ִּמ ׁ ּשוּם ַמ ֲע ֶׂשה דְּ ַרב ּ ַפ ּ ָפא.
דְּ ַרב ּ ַפ ּ ָפא ֲאזַ ל לְ גַ ֵ ּבי ֲא ַר ִּמית,
הוֹ צִ ָיאה לוֹ ִמ ּ ָטה ָא ְמ ָרה לוֹ ֵ ׁ :שב!
ָא ַמר לָ ּהֵ :אינִי יוֹ ׁ ֵשבַ ,עד ׁ ֶש ַּתגְ ִ ּב ִיהי ֶאת ַה ִּמ ּ ָטה.
ִהגְ ִ ּב ָיהה ֶאת ַה ִּמ ּ ָטה ו ָּמצְ א ּו ׁ ָשם ִּתינוֹ ק ֵמת.
ישב ַעל ִמ ּ ַטת ֲא ַר ִּמית.
ִמ ָּכאן ָא ְמר ּו ֲחכָ ִמיםָ :אסוּר לֵ ׁ ֵ
"וְ ַאל ַּת ַע ְבר ּו ֲאחוֹ ֵרי ֵבית ַה ְּכ ֶנ ֶסת ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַה ִ ּצבּ וּר ִמ ְת ּ ַפ ְּללִ ין".
ֵיע לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י.
ְמ ַס ּי ַ
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ָאסוּר לוֹ לְ ָא ָדם ׁ ֶש ּי ֲַעבוֹ ר ֲאחוֹ ֵרי ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַה ִ ּצבּ וּר ִמ ְת ּ ַפ ְּללִ ין.
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
וְ לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא דְּ לֵ ָּיכא ּ ִפ ְת ָחא ַא ֲח ִרינָא,
ֲא ָבל ִא ָּיכא ּ ִפ ְת ָחא ַא ֲח ִרינָא  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
ִיש ָּתא ַא ֲח ִרינָא,
וְ לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא דְּ לֵ ָּיכא ֵ ּבי ְּכנ ׁ ְ
ִיש ָּתא ַא ֲח ִרינָא  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
ֲא ָבל ִא ָּיכא ֵ ּבי ְּכנ ׁ ְ
וְ לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא דְּ לָ א דָּ ֵרי ּט ּונָא ,וְ לֹא ָר ֵהיט ,וְ לֹא ַמ ַּנח ְּת ִפ ִּילין,
ֲא ָבל ִא ָּיכא ַחד ֵמ ָה ָנ ְך לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
ַּת ְניָא:
יבא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ִ ּב ׁ ְשלֹ ׁ ָשה דְּ ָב ִרים אוֹ ֵהב ֲאנִ י ֶאת ַה ָּמ ִד ִ ּיים,
שר ֵאין חוֹ ְת ִכין ֶא ָ ּלא ַעל ַה ׁ ּשו ְּל ָחן,
ְ ּכ ׁ ֶשחוֹ ְת ִכין ֶאת ַה ָ ּב ָ ׂ
ְ ּכ ׁ ֶשנּוֹ ׁ ְש ִקין ֵאין נוֹ ׁ ְש ִקין ֶא ָ ּלא ַעל ַ ּגב ַה ָ ּיד,
ש ֶדה".
ו ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ֲע ִצין ֵאין יוֹ ֲע ִצין ֶא ָ ּלא ַ ּב ּ ָ ׂ
ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲה ָבה:
ַמאי ְק ָר ָא ּה?
ּ
ּ
ש ֶדה ֶאל צֹאנוֹ " )בראשית לא ,ד(.
"וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח יַ ֲעקֹב וַ ִי ְק ָרא לְ ָר ֵחל וּלְ לֵ ָאה ַה ָ ׂ
ַּת ְניָא:
יאל:
" ָא ַמר ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה דְּ ָב ִרים אוֹ ֵהב ֲאנִ י ֶאת ַה ּ ַפ ְר ִס ִ ּיים:
ֵהן ְצנו ִּעין ַ ּב ֲא ִכ ָיל ָתן,
ו ְּצנו ִּעין ְ ּב ֵבית ַה ִ ּכ ֵּסא,
ו ְּצנו ִּעין ְ ּב ָד ָבר ַא ֵחר.
"אנִ י ִצ ֵּו ִיתי לִ ְמ ֻקדָּ ׁ ָשי" )ישעיה יג ,ג(.
ֲ

רש"י
משום סכה .שלא יקוץ ידו:
משום קלקול סעודה .אף בחבורה
קטה יצא דם וילכלך את המאכל
וימאיס את המסובין:
בלא ק''ש .שתהא מטתך דומה
למטת ארמית:
ארמית ממש .על מטת ארמית:
מעשה דרב פפא .שאמרה לו שב על
המטה והיה בה מת מוטל עליה
והיתה רוצה להעליל עליו ולומר
שישב עליו והרגו:
אסור לעבור וכו' .שראה כמבריח
עצמו מפתח בית הכסת שבמזרח:
על גב היד .את יד חברו הוא ושק
ודרך חשיבות הוא זה מפי הרוק:
אלא בשדה .דאמרי אישי אזים
לכותל:
בדבר אחר .תשמיש:
אי צויתי למקודשי .במפלת בבל
כתיב אי צויתי את מלכי פרס ומדי
לבא ולהשחיתה:
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 .37ח ,ב – ט ,א
יאל אוֹ ֵמרַ ] :עד ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶלה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר"[.
" ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל.
ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי אוֹ ֵמר:
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ְש ֵּתי ְפ ָע ִמים ַ ּב ַ ּליְ ָלה,
ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶש ָא ָדם קוֹ ֵרא ְק ִר ַ
ַא ַחת קוֹ ֶדם ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶלה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר,
וְ ַא ַחת ְל ַא ַחר ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶלה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר,
וְ יוֹ ֵצא ָ ּב ֶהן יְ ֵדי חוֹ ָבתוֹ ַא ַחת ׁ ֶשל יוֹ ם וְ ַא ַחת ׁ ֶשל ַליְ ָלה",
ָהא ּגו ָּפא ַק ׁ ְשיָא,
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ְש ֵּתי ְפ ָע ִמים ַ ּב ַ ּליְ ָלה",
ָא ַמ ְר ָּתְ ּ " :פ ָע ִמים ׁ ֶש ָא ָדם קוֹ ֵרא ְק ִר ַ
ַאלְ ָמא :לְ ַא ַחר ׁ ֶש ּי ֲַעלֶ ה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר  -לַ יְ לָ ה הוּא,
וַ ֲה ַדר ָּתנֵי" :יוֹ ֵצא ָ ּב ֶהן יְ ֵדי חוֹ ָבתוֹ ַא ַחת ׁ ֶשל יוֹ ם וְ ַא ַחת ׁ ֶשל ַליְ ָלה",
ַאלְ ָמא י ְָמ ָמא הוּא!
לֹא,
לְ עוֹ לָ ם לֵ ילְ יָא הוּא.
ְימי ְ ּב ַה ִהיא ׁ ַש ְע ָּתא.
וְ ָהא דְּ ָק ֵרי לֵ ּיה "יום" דְּ ִא ָּיכא ֱאינ ׁ ֵָשי דְּ ָקי ִ
ָא ַמר ַרב ַא ָחא ַ ּבר ֲחנִ ינָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי.
ִא ָּיכא דְּ ַמ ְתנֵי לְ ָהא דְּ ַרב ַא ָחא ַ ּבר ֲחנִינָא ַא ָהא:
דְּ ַת ְניָא:
יבא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ְש ֵּתי ְפ ָע ִמים ַ ּב ּיוֹ ם,
ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶש ָא ָדם קוֹ ֵרא ְק ִר ַ
ַא ַחת קוֹ ֶדם ָהנֵ ץ ַה ַח ָּמה ,וְ ַא ַחת ְל ַא ַחר ָהנֵ ץ ַה ַח ָּמה,
וְ יוֹ ֵצא ָ ּב ֶהן יְ ֵדי חוֹ ָבתוֹ ַ ,א ַחת ׁ ֶשל יוֹ ם ,וְ ַא ַחת ׁ ֶשל ַליְ ָלה".
ָהא ּגו ָּפא ַק ׁ ְשיָא:
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ְש ֵּתי ְפ ָע ִמים ַ ּב ּיוֹ ם",
ר
ק
א
ר
קוֹ
ם
ד
א
ש
ׁ
ים
ֵ ְ ִ ַ
ָא ַמ ְר ָּתְ ּ " :פ ָע ִמ ֶ ָ ָ
ַאלְ ָמא :קוֹ ֶדם ָהנֵץ ַה ַח ָּמה י ְָמ ָמא הוּא,
וַ ֲה ַדר ָּתנֵי" :יוֹ ֵצא ָ ּב ֶהן יְ ֵדי חוֹ ָבתוֹ ַא ַחת ׁ ֶשל יוֹ ם וְ ַא ַחת ׁ ֶשל ַליְ ָלה",
ַאלְ ָמא לֵ ילְ יָא הוּא!
ט,א

לֹא,
לְ עוֹ לָ ם י ְָמ ָמא הוּא,
וְ ַהאי דְּ ָקר ּו לֵ ּיה 'לֵ ילְ יָא' ,דְּ ִא ָּיכא ֱאינ ׁ ֵָשי דְּ גָ נ ּו ְ ּב ַה ִהיא ׁ ַש ְע ָּתא.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָחא ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ׁ ֶש ָא ַמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
אמר ' ַה ׁ ְש ִּכ ֵיבנ ּו'.
ו ִּבלְ ַבד ׁ ֶשלּ א יֹ ַ
ִּכי ֲא ָתא ַרב ִיצְ ָחק ַ ּבר יוֹ ֵסף ָא ַמר:
ָהא דְּ ַר ִ ּבי ַא ָחא ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִינָא ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י' ,לָ או ְ ּב ֵפירו ּׁש ִא ְית ַמרֶ ,א ָּלא ִמ ְּכלָ לָ א ִא ְית ַמר'.
דְּ ַההוּא זוּגָ א דְּ ַר ָ ּבנַן דְּ ִא ׁ ְש ַּתכּ וּר ְ ּב ִהלּ וּלָ א דִּ ְב ֵר ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י,
ָאת ּו לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ יָ ,א ַמרְּ :כ ַדאי הוּא ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן לִ ְסמוֹ ְך ָעלָ יו ִ ּב ׁ ְש ַעת ַהדְּ ָחק.

רש"י
ליליא הוא .עד הץ החמה:
דקיימי בההיא שעתא .הלכך זמן
ק''ש דיום הוא דגבי קריאת שמע
ובקומך כתיב והא קיימי:
והאי דקרו ליה ליליא .דקאמר
יוצא בו ק''ש של לילה:
משום דאיכא דגו .וקריא ביה
ובשכבך:
ובלבד שלא יאמר השכיבו.
הקורא ק''ש של לילה שחרית
סמוך לעמוד השחר לא יאמר
השכיבו שאין עוד זמן תחלת
שכיבה אלא זמן סוף שכיבה:
דאשתכור .וישו ורדמו עד לאחר
עמוד השחר:
בשעת הדחק .אבל שלא בשעת
הדחק לא:

דוּרה
ְ 54גּ ָמ ָרא ְס ָ
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 .38ט ,א
שה ׁ ֶש ָ ּבא ּו ָ ּבנָ יו ] ִמ ֵ ּבית ַה ִּמ ׁ ְש ֶּתה,
" ַמ ֲע ֶ ׂ
ָא ְמר ּו לוֹ  :לֹא ָק ִרינ ּו ֶאת ׁ ְש ַמע.
ָא ַמר ָל ֶהםִ :אם לֹא ָע ָלה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר ַח ָ ּי ִיבין ַא ֶּתם ִל ְקרוֹ ת"[.
וְ ַעד ָה ׁ ְש ָּתא לֹא ׁ ְש ִמ ַיע לְ ה ּו ָהא דְּ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל?!
ָהכִ י ָק ָא ְמ ִרי לֵ ּיה:
ַר ָ ּבנַן ּ ְפלִ יגִ י ִע ָּילוָ ְוך ,וְ י ִָחיד וְ ַר ִ ּביםֲ ,הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבים,
אוֹ דִּ לְ ָמאַ :ר ָ ּבנַן ְּכוָ ָות ְך ְס ִב ָירא לְ ה ּו,
"עד ֲחצוֹ ת" ְּכ ֵדי לְ ַה ְר ִחיק ָא ָדם ִמן ָה ֲע ֵב ָירה?
וְ ַהאי דְּ ָק ָא ְמ ֵריַ :
ּ
ָיבין ַא ֶּתם,
ָא ַמר לְ ה ּוַ :ר ָ ּבנַן ְּכוָ ִותי ְס ִב ָירא לְ הוּ ,וְ ַחי ִ
"עד ֲחצוֹ ת" ְּכ ֵדי לְ ַה ְר ִחיק ָא ָדם ִמן ָה ֲע ֵב ָירה.
וְ ַהאי דְּ ָק ָא ְמ ֵרי ַ

"עד ֲחצוֹ ת",
"וְ לֹא זוֹ ִ ּב ְל ַבד ָא ְמר ּו ֶא ָ ּלא ] ָ ּכל ַמה ׁ ּ ֶש ָא ְמר ּו ֲח ָכ ִמים ַ
ִמ ְצוָ ָתן ַעד ׁ ּ ֶש ַ ּי ֲע ֶלה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר.
ֶה ְק ֵטר ֲח ָל ִבים וְ ֵא ָיב ִרים וְ ָ ּכל ַה ֶ ּנ ֱא ָכ ִלים ְליוֹ ם ֶא ָחד,
ִמ ְצוָ ָתן ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶלה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר"[.
"עד ֲחצוֹ ת" ,דְּ ָק ָת ֵני "וְ לֹא זוֹ ִ ּב ְל ַבד ָא ְמרוּ"?!
וְ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ִמי ָק ָא ַמר ַ
ָהכִ י ָק ָא ַמר לְ ה ּו ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל לִ ְב ֵנ ּיה:
"עד ֲחצוֹ ת"ִ ,מצְ וָ ָת ּה ַעד ֶש ַ ּי ֲעלֶ ה ַע ּמ ּוד ַה ׁ ּ ַש ַחר,
ֲא ִפילּ ּו לְ ַר ָ ּבנַן דְּ ָק ָא ְמ ִרי ַ
"עד ֲחצוֹ ת" ְּכ ֵדי לְ ַה ְר ִחיק ָא ָדם ִמן ָה ֲע ֵב ָירה.
וְ ָהאי דְּ ָקא ָא ְמ ִרי ַ

רש"י
הכי קא אמרי ליה .לרבן גמליאל
ולא גרס אלא:
רבן פליגי עילווך .כלומר מי פליגי
רבן עליך דהא דאמרי עד חצות
דוקא קאמרי דלא משמע להו
ובשכבך כל זמן שכיבה אלא כל זמן
שדרך בי אדם להתעסק לילך
ולשכב ומיהו בהא פליגי אדר'
אליעזר דאלו רבי אליעזר סבירא
ליה זמן עסק שכיבה איו אלא עד
האשמורה הראשוה ולרבן עד
חצות .ואת סבירא לך ובשכבך כל
זמן שבי אדם שוכבים והייו כל
הלילה ויחיד ורבים הלכה כרבים:
או דילמא כוותך סבירא להו.
ומשמע להו ובשכבך כל זמן שכיבה
והא דקאמרי עד חצות הרחקה
הוא כדי לזרז ומיהו היכא דאתיס
ולא קרא קודם חצות עדיין זמן
חיובא הוא ומחייבי ופקי ידי ק''ש
בזמו:
כוותי סבירא להו .וחייבין אתם
לקרות גרסין ולא גרסין מותרים
דאפילו שלא בזמו תן )עמוד ב(
הקורא מכאן ואילך לא הפסיד
כאדם הקורא בתורה:

דוּרה
ְ 56גּ ָמ ָרא ְס ָ
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" ֶה ְק ֵטר ֲח ָל ִבים ]וְ ֵא ָיב ִרים וְ ָ ּכל ַה ֶ ּנ ֱא ָכ ִלים ְליוֹ ם ֶא ָחד,
ִמ ְצוָ ָתן ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶלה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר"[.
וְ ִאילּ ּו ֲאכִ ילַ ת ּ ְפ ָס ִחים לֹא ָק ָתנֵי.
ו ְּר ִמי ְנ ִהי:
יאת ׁ ְש ַמע ַע ְר ִבית,
" ְק ִר ַ
וְ ַה ֵ ּלל ְ ּב ֵל ֵילי ּ ְפ ָס ִחים,
וַ ֲא ִכ ַילת ּ ֶפ ַסח,
ִמ ְצוָ ָתן ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶלה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר"!
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ַ -ר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָה,
ָהא ַ -ר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא.
דְּ ַת ְניָא:
שר ַ ּב ַּליְ לָ ה ַה ֶּזה" )שמות יב ,ח(,
""וְ ָאכְ ל ּו ֶאת ַה ָ ּב ָ ׂ
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה אוֹ ֵמר:
נֶ ֱא ַמר ָ ּכאןּ ַ :
"ב ַּליְ לָ ה ַה ֶּזה",
וְ נֶ ֱא ַמר ְל ַה ָ ּלן" :וְ ָע ַב ְר ִּתי ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַ ּב ַּליְ לָ ה ַה ֶּזה" וגו' )שמות יב ,יב(,
ַמה ְ ּל ַה ָ ּלן ַעד ֲחצוֹ תַ ,אף ָ ּכאן ַעד ֲחצוֹ ת.
יבא:
ָא ַמר ֵל ּ
יה ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
וַ ֲהלֹא ְ ּכ ָבר נֶ ֱא ַמרּ ְ " :ב ִח ּ ָפזוֹ ן") 75שמות יב ,יא( ַ -עד ׁ ְש ַעת ִח ּ ָפזוֹ ן,
ִאם ֵ ּכן ַמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ַ :
"ב ַּליְ לָ ה"?
יָ כוֹ ל יְ ֵהא נֶ ֱא ָכל ְ ּכ ָק ָד ׁ ִשים ַ ּב ּיוֹ ם?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ַ :
"ב ַּליְ לָ ה" ּ ַ -ב ַ ּליְ ָלה הוּא נֶ ֱא ָכל ,וְ לֹא ַ ּב ּיוֹ ם".
"ה ֶּזה",
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָה דְּ ִאית לֵ ּיה ְ ּגזֵ ָירה ׁ ָשוָ ה ִאצְ ְט ִריך לְ ִמכְ ַּתב לֵ ּיה ַ
"ה ֶּזה" ַמאי ָע ֵביד לֵ ּיה?
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ַהאי ַ
לְ ַמעו ֵּטי לַ יְלָ ה ַא ֵחר הוּא דַּ ֲא ָתא.
ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמינָא הוֹ ִאיל ו ֶּפ ַסח ָק ָד ׁ ִשים ַק ִּליםּ ,ו ְשלָ ִמים ָק ָד ׁ ִשים ַק ִּלים,
ַמה ׁ ּ ְשלָ ִמים נ ֱֶאכָ לִ ים לִ ׁ ְשנֵי י ִָמים וְ לַ ְילָ ה ֶא ָחדַ ,אף ּ ֶפ ַסח נ ֱֶאכָ ל ׁ ְשנֵי לֵ ילוֹ ת ִ ּב ְמקוֹ ם ׁ ְשנֵי י ִָמים,
וִ י ְֵהא נ ֱֶאכָ ל לִ ׁ ְש ֵני לֵ ילוֹ ת וְ יוֹ ם ֶא ָחד?
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןּ ַ :
"ב ַּליְ לָ ה ַה ֶּזה" ּ ַ -ב ַּליְלָ ה ַה ֶ ּזה הוּא נ ֱֶאכָ ל וְ ֵאינוֹ נ ֱֶאכָ ל ְ ּבלַ ְילָ ה ַא ֵחר.
וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָה?
ִמ"ל ֹא תוֹ ִתיר ּו ַעד בּ ֹ ֶקר" ,נ ְָפ ָקא.
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא?
ִאי ֵמ ָה ָתםֲ ,הוָ ה ָא ִמינָא ַמאי "בּ ֹ ֶקר"? בּ ֹ ֶקר ׁ ֵשנִי.
וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר?
אשוֹ ן הוּא.
ָא ַמר לָ ְךָּ :כל "בּ ֹ ֶקר"  -בּ ֶקר ִר ׁ
וְ ָהנֵי ַּת ּנ ֵָאי ְּכ ָהנֵי ַּת ּנ ֵָאי,

 75וככה תאכלו אותו ,מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אותו ְ ּב ִח ָּפזוֹ ן פסח הוא לה'

רש"י
שעת חפזון .שחפזו לצאת והייו
עמוד השחר כדכתיב לא תצאו איש
מפתח ביתו עד בקר )שמות יב(:
יכול יהא אכל .כשאר קדשים
ביום שחיטתו כדרך תודה שאף
היא זמן אכילתה יום א' ואוכל
והולך כל יום שחיטתה והלילה עד
הבקר כדין תודה דכתיב ביום
קרבו יאכל )ויקרא ז(:
מה שלמים אכלין לשי ימים
ולילה אחד .שביתים דכתיב ביום
זבחכם יאכל וממחרת )שם יט( אף
פסח מי הואיל ואיו אכל אלא
בלילה וקים שי לילות במקום
שי ימים דשלמים ויהא אכל בשי
לילות ויום א' לא שיאכלו ביום
אלא שיהא שהות זמן שלא יפסל
באכילה בשביל המתת היום
ויאכלו בלילה השית קמ''ל:
שם תזבח את הפסח בערב כבא
השמש מועד צאתך ממצרים .הרי
לך שלשה זמים שאים שוים.
בערב כי יטו צללי ערב הייו לאחר
חצות שסתלקה חמה מראש כל
אדם וטתה למערב .כבא השמש
משחשכה .מועד צאתך ממצרים
בבקר .כיצד יתקיימו כולם .בערב
לזמן שחיטה כבא השמש התחלת
זמן אכילה מועד צאתך זמן שריפה
כלומר בבקר הוא עשה ותר
שהגיע זמן שריפה אלא לפי שאין
שורפין קדשים ביום טוב ממתיין
לו עד בקר שי:

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ

57

דְּ ַת ְניָא:
ָ
אתך ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם" )דברים טז ,ו(,
"שם ִּתזְ ַ ּבח ֶאת ַה ּ ֶפ ַסח ָ ּב ֶע ֶרב ְּכבוֹ א ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש מוֹ ֵעד ֵצ ְ
" ָׁ
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ָּ
"ב ֶע ֶרב" ַ -א ָּתה זוֹ ֵב ַח,
ּ
ּו"כְ בוֹ א ַה ׁ ֶש ֶמ ׁש" ַ -א ָּתה אוֹ ֵכל,
את ָך ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם" ַ -א ָּתה שׂוֹ ֵרף.
ּו"מוֹ ֵעד ֵצ ְ
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
ָּ
"ב ֶע ֶרב" ַ -א ָּתה זוֹ ֵב ַח,
ו ְּ
"כבוֹ א ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש" ַ -א ָּתה אוֹ ֵכל,
וְ ַעד ָמ ַתי ַא ָּתה אוֹ ֵכל וְ הוֹ ֵל ְך?
את ָך ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם"".
ַעד "מוֹ ֵעד ֵצ ְ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא:
ַהכּ ל מוֹ ִדים ְּכ ׁ ֶשנִגְ ֲאל ּו ִי ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמצְ ַריִם ,לֹא נִגְ ֲאל ּו ֶא ָּלא ָ ּב ֶע ֶרב,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :הוֹ ִצ ֲיא ָך ה' ֱאל ֶֹה ָיך ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם לַ יְ לָ ה") 76דברים טז ,א(,
וּכְ ׁ ֶש ּיָצְ א ּו לֹא יָצְ א ּו ֶא ָּלא ַ ּב ּיוֹ ם,
77
ּ
ש ָר ֵאל ְביָ ד ָר ָמה" )במדבר לג ,ג(,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִ " :מ ּ ָמ ֳח ַרת ַה ּ ֶפ ַסח יָ ְצא ּו ְבנֵ י יִ ְ ׂ
ַעל ָמה ֶנ ְחלְ ק ּו ַעל ׁ ְש ַעת ִח ּ ָפזוֹ ן,
"ח ּ ָפזוֹ ן"? ִח ּ ָפזוֹ ן דְּ ִמצְ ַריִם,
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָה ָס ַברַ :מאי ִ
"ח ּ ָפזוֹ ן"? ִח ּ ָפזוֹ ן דְּ ִי ְׂש ָר ֵאל.
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ָס ַברַ :מאי ִ
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
ָ
""הוֹ ִצ ֲיא ָך ה' ֱאל ֶֹהיך ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם לַ יְ לָ ה"  -וְ ִכי ַ ּב ַ ּליְ ָלה יָ ְצאוּ?
ש ָר ֵאל ְ ּביָ ד ָר ָמה"!
"מ ּ ָמ ֳח ַרת ַה ּ ֶפ ַסח יָ ְצא ּו ְבנֵ י יִ ְ ׂ
וַ ֲהלֹא לֹא יָ ְצא ּו ֶא ָ ּלא ַ ּב ּיוֹ םֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמרִ :
ֶא ָ ּלאְ ,מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ִה ְת ִח ָילה ָל ֶהם ְ ּגאו ָ ּּלה ִמ ָ ּב ֶע ֶרב".

 76כי בחודש האביב הוֹ צִ ֲיא ָך ה' ֱאל ֶֹה ָיך ִמ ִּמצְ ַריִם לַ יְלָ ה
 77בחמשה עשר לחודש הראשון ִמ ָּמ ֳח ַרת ַה ֶּפ ַסח יָצְ א ּו בְ נֵי ִי ְׂש ָר ֵאל ְ ּביָד ָר ָמה לעיני כל מצרים

רש"י
עד מתי אתה אוכל .הייו כר''ע
אבל לתא קמא עד חצות לילה הוי
זמן אכילה ותו לא דאי לא מאי
ביייהו:
הכל מודים .רבי עקיבא גופיה
מודה שהלילה מחצות ואילך היתה
שעת חפזון למצרים לשלחם מן
הארץ:
מערב גאלו .תו להם רשות
לצאת:
חפזון דמצרים .מכת הבכורים שעל
ידם חפזו למהר לשלחם:
חפזון דישראל .לא שמעו להם
לצאת עד בקר:

דוּרה
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רש"י

"דַּ ֵ ּבר נָ א ְ ּב ָאזְ נֵ י ָה ָעם") 78שמות יא ,ב(.
אותו צדיק .אברהם:
כמצודה שאין בה דגן .דרך ציידי
עופות לזרוק דגן תחת מצודות כדי
ָא ְמ ִרי דְּ ֵבי ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
שיבאו עופות ולכדין וכשאין בה
דגן אין עוף פוה אליה כך ריקו
ֵאין "נָ א" ֶא ָּלא לְ ׁשוֹ ן ַ ּב ָ ּק ׁ ָשה,
המצרים מכל ממום .ויצלו
ְ
ָ
ּ
ל:
א
ר
ש
י
ם
ה
ר
מוֹ
א
ך
ך
מ
ּ
מ
ה
ש
ׁ
ק
ב
ב
ּ
ה:
ש
ֹ
מ
ָא ַמר לֵ ּיה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא
ֵ
ָ
ְׂ
ִ
לְ
ֶ
לָ
ֱ
וֶ
לֵ
ְ
ִ
ָ
ָ
ַ
ְ
ֶ
לְ
כתרגומו ורוקיו:
כמצולה שאין בה דגים .כמו
ְ ּב ַב ָ ּק ׁ ָשה ִמ ֶּכם ׁ ַש ֲאל ּו ִמ ִּמצְ ַריִם ְּכלֵ י כֶ ֶסף וּכְ לֵ י זָ ָהב,
מצולות ים כלומר בתוך התהום
ּ
ּ
ּ
ּ
!
ם
ה
ב
ּ
ֵים
י
ק
ֹא
ל
ל"
דוֹ
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ׁ
ר
ב
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צ
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ִ
ָ
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ְ
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ְ
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ֵ
ֲ
ַ
"וְ
ֶ
ָ
אמר ^אוֹ תוֹ צַ דִּ יק" :וַ ֲע ָבדוּם וְ ִע ּנ ּו אֹ ָתם" ִ
ׁ ֶשלּ א יֹ ַ
אין מצויין דגים אלא על שפת הים
ָא ְמר ּו לוֹ  :וּלְ וַ אי ׁ ֶש ּנֵצֵ א ְ ּב ַעצְ ֵמנוּ!
היכא דאיכא מזון:
דיה לצרה בשעתה .דיה לצרה
,
ים
ּר
ו
ס
א
ה
ָמ ׁ ָשל לְ ָא ָדם ׁ ֶש ָהיָ ה ָחבו ּׁש ְ ּב ֵבית
ִ
ֲ
ָ
שיתאוו בה בשעה שתבא עליהם
ָ
ָ
וְ ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים לוֹ ּ ְ :בנֵי ָא ָדם מוֹ צִ ִיאין אוֹ ְתך לְ ָמ ָחר ִמ ֵ ּבית ָה ֲאסו ִּרין ,וְ נוֹ ְתנִין לְ ך ָממוֹ ן ַה ְר ֵ ּבה,
למה תדאיבם עכשיו בבשורה
קשה:
וְ אוֹ ֵמר לָ ֶהםּ ְ :ב ַב ָ ּק ׁ ָשה ִמ ֶּכם ,הוֹ צִ יא ּונִי ַה ּיוֹ ם ,וְ ֵאינִי ְמ ַב ֵ ּק ׁש ְּכלוּם.
שתסיח דעתם .מלבא בלבם מזמה
של רשע להכחישי ולומר על ידי
כשפים הבאתי האש הזאת:
"וַ ַ ּי ׁ ְש ִאלוּם") 79שמות יב ,לו(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמי:
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִאילוּם ְ ּב ַעל ָּכ ְר ָחם.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ְ ּב ַעל ָּכ ְר ָחם דְּ ִמצְ ִרים.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ְ ּב ַעל ָּכ ְר ָחם דְּ ִי ְׂש ָר ֵאל.
ַמאן דְּ ָא ַמרּ ְ " :ב ַעל ָּכ ְר ָחם דְּ ִמצְ ִרים" – דִּ כְ ִתיב" :וּנְ וַ ת ַ ּביִ ת ְּת ַח ֵּלק ׁ ָשלָ ל" )תהלים סח ,יג(,
שוֹ י.
ַמאן דְּ ָא ַמרּ ְ " :ב ַעל ָּכ ְר ָחם דְּ ִי ְׂש ָר ֵאל" ִ -מ ׁ ּשוּם ַמ ּ ׂ
"וַ יְ נַ ְ ּצל ּו ֶאת ִמ ְצ ָריִ ם".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמי:
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ֲע ָׂשאו ָּה ִּכ ְמצו ָּדה ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה דָּ גָ ן.
וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר:
ֲע ָׂשאו ָּה ִּכ ְמצוּלָ ה ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה דָּ גִ ים.
" ֶא ְהיֶ ה ֲא ׁ ֶשר ֶא ְהיֶ ה") 80שמות ג ,יד(.
ָא ַמר לוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לְ מֹ ׁ ֶשה:
לֵ ְך ֱאמוֹ ר לָ ֶהם לְ ִי ְׂש ָר ֵאלֲ :אנִי ָה ִי ִיתי ִע ָּמכֶ ם ְ ּב ׁ ִש ְעבּ וּד זֶ ה ,וַ ֲאנִי ֶא ְהיֶ ה ִע ָּמכֶ ם ְ ּב ׁ ִש ְעבּ וּד ַמלְ כֻ ּיוֹ ת.
ָא ַמר לְ ָפנָיוִ :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם ,דַּ ּי ָּה לַ ָ ּצ ָרה ִ ּב ׁ ְש ָע ָת ּה,
"א ְהיֶ ה ׁ ְשלָ ַחנִ י ֲאלֵ יכֶ ם".
ָא ַמר לוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא :לֵ ְך ֱאמוֹ ר לָ ֶהם ֶ
"ענֵ נִ י ה' ֲענֵ נִ י") 81מלכים א יח ,לז(.
ֲ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:

 78דַּ ֵ ּבר נָא ְ ּב ָאזְ נֵי ָה ָעם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב
 79וַ ַ ּי ׁ ְש ִאלוּם וינצלו את מצרים
 80ויאמר אלהים אל משה ֶא ְהיֶה ֲא ׁ ֶשר ֶא ְהיֶה ,ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם
ֲ 81ע ֵננִי ה' ֲע ֵננִי וידעו העם הזה כי אתה ה' האלהים ואתה הסיבות את לבם אחורנית

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ

"ענֵ נִ י" ׁ ְש ֵּתי ְפ ָע ִמים?
לָ ָּמה ָא ַמר ֵאלִ ּיָה ּו ֲ
ְ
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ָא ַמר ֵאלִ ּיָה ּו לִ ְפנֵי ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא:
"ענֵ נִ י" ׁ ֶש ֵּת ֵרד ֵא ׁש ִמן ַה ׁ ּ ָש ַמיִם וְ תֹאכַ ל ָּכל ֲא ׁ ֶשר ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח,
ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ םֲ ,
אמר ּו ַמ ֲע ֵׂשה כְ ׁ ָש ִפים ֵהם.
"ענֵ נִ י" ׁ ֶש ַּת ּ ִס ַיח דַּ ְע ָּתם ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ א יֹ ְ
וַ ֲ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר "וְ ַא ָּתה ֲה ִסבּ ֹ ָת ֶאת לִ ָ ּבם ֲאחוֹ ַר ִּנית".
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ִמ ְׁשנָה

ימ ַתי קוֹ ִרין ֶאת ׁ ְש ַמע ְ ּב ׁ ַש ֲח ִרית?
ֵמ ֵא ָ
ִמ ׁ ּ ֶש ַ ּי ִ ּכיר ֵ ּבין ְּת ֵכ ֶלת ְל ָל ָבן.
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ֵ ּבין ְּת ֵכ ֶלת ְל ַכ ְר ִּתי.
וְ גוֹ ְמ ָר ּהַ ,עד ָהנֵ ץ ַה ַח ָּמה,
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
לש ׁ ָשעוֹ ת,
ַעד ׁ ָש ׁ
לש ׁ ָשעוֹ ת.
ׁ ֶש ֵ ּכן דֶּ ֶר ְך ְמ ָל ִכים ַל ֲעמוֹ ד ְ ּב ׁ ָש ׁ
ַה ּקוֹ ֵרא ִמ ָ ּכאן וְ ֵא ָיל ְך ,לֹא ִה ְפ ִסידּ ְ ,כ ָא ָדם ַה ּקוֹ ֵרא ַ ּב ּתוֹ ָרה,
ְ ּג ָמ ָרא

ַמאי ֵ ּבין " ְּת ֵכ ֶלת ְל ָל ָבן"?
ִאילֵ ָימא ֵ ּבין ְ ּג ָב ָבא דְּ ַע ְמ ָרא ִחי ָ ּו ָרא לִ גְ ָב ָבא דְּ ַע ְמ ָרא דִּ ְתכֶ לְ ָּתא ָ -הא ְ ּבלֵ ילְ יָא נ ִַמי ֵמ ַידע יָ ְד ִעי!
ֶא ָּלא ֵ ּבין ְּתכֵ לֶ ת ׁ ֶש ָ ּב ּה לְ לָ ָבן ׁ ֶש ָ ּב ּה.
ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ִמ ׁ ֶש ַ ּי ִ ּכיר ֵ ּבין זְ ֵאב ְל ֶכ ֶלב.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ֵ ּבין ֲחמוֹ ר ְל ָערוֹ ד.
וַ ֲא ֵח ִרים אוֹ ְמ ִרים:
ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּי ְר ֶאה ֶאת ֲח ֵברוֹ ָרחוֹ ק ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת וְ יַ ִ ּכ ֶיר ּנ ּו".
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ֲהלָ כָ ה ַּכ ֲא ֵח ִרים.
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
לת ִפ ִּילין ַּ -כ ֲא ֵח ִרים,
ְּ
לִ ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע ְּ -כוָ ִת ִיקין,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן :וָ ִת ִיקין ָהי ּו גּוֹ ְמ ִרין אוֹ ָת ּהִ ,עם ָהנֵץ ַה ַח ָּמה.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
יקין ָהי ּו ּגוֹ ְמ ִרין אוֹ ָת ּה ִעם ָהנֵ ץ ַה ַח ָּמה,
"וָ ִת ִ
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְסמוֹ ך ְ ּגאו ָ ּּלה ִל ְת ִפ ָ ּלה,
וְ נִ ְמ ָצא ִמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ַ ּב ּיוֹ ם".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ַמאי ְק ָר ָא ּה?
"יִ ָיראו ָּך ִעם ׁ ָש ֶמ ׁש וְ לִ ְפנֵ י יָ ֵר ַח דּ וֹ ר דּ וֹ ִרים" )תהלים עב ,ה(.
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צמר שצבעה תכלת ויש בה
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ערוד .חמור הבר:
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ותיקין .אשים עוים ומחבבין
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דכתיב ייראוך עם שמש וגו' .מתי
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ישא דְּ ִבירו ׁ ָּשלַ יִם:
ֵה ִעיד ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ֶאלְ י ִָקים ִמ ׁ ּשוּם ְק ִה ָּלא ַקדִּ ׁ ָ
ָּכל ַה ּסוֹ ֵמ ְך ְ ּגאו ָּּלה לִ ְת ִפ ָּלה ֵ -אינוֹ ִנזּוֹ ק ָּכל ַה ּיוֹ ם כּ וּלּ וֹ .
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ִאינִי?!
וְ ָהא ֲאנָא ְס ַמכִ י וְ ִא ַּית ַ ּז ִקי.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ְ ּב ַמאי ִא ַּית ַ ּז ְק ְּת? דְּ ַא ְמ ִט ּיַית ָא ָסא לְ ֵבי ַמלְ ָּכא?
ָה ָתם נ ִַמי ִמ ָ ּב ִעי לָ ְך לְ ֵמ ַיהב ַאגְ ָרא לְ ֶמ ֱחזֵ י ַא ּ ֵפי ַמלְ ָּכא.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לְ עוֹ לָ ם י ׁ ְִש ַּתדֵּ ל ָא ָדם לָ רוּץ לִ ְק ַראת ַמלְ כֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל,
וְ לֹא לִ ְק ַראת ַמלְ כֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ִ ּבלְ ַבדֶ ,א ָּלא ֲא ִפילּ ּו לִ ְק ַראת ַמלְ כֵ י או ּּמוֹ ת ָהעוֹ לָ ם,
ׁ ֶש ִאם יִזְ ֶּכה ,י ְַב ִחין ֵ ּבין ַמלְ כֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל לְ ַמלְ כֵ י או ּּמוֹ ת ָהעוֹ לָ ם.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעא לְ עו ָּּלא:
ִּכי ָעיְילַ ְּת לְ ָה ָתםְ ׁ ,ש ֵאיל ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא דְּ ַרב ְ ּברוּנָ א ָא ִחי ְ ּב ַמ ֲע ַמד ָּכל ַה ֲחבו ָּרה,
דְּ ָא ָדם ָ ּגדוֹ ל הוּא וְ ָׂש ֵמ ַח ְ ּב ִמצְ וֹ ת.
ּ
ּ
ּ
זִ ְימנָא ֲח ָדאָ ,ס ַמ ְך ְ ּגאו ָּּלה לִ ְת ִפ ָּלה ,וְ לֹא ָפ ֵסיק חוּכָ א ִמפו ֵּּמ ּיה כּ ו ֵּל ּיה יוֹ ָמא.
ֵהיכִ י ָמצֵ י ָס ֵמ ְיך?
וְ ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
82
ש ָפ ַתי ִּת ְפ ָּתח" )תהלים נא ,יז(,
ַ ּב ְּת ִח ָּלה הוּא אוֹ ֵמר" :ה' ְ ׂ
וּלְ ַב ּסוֹ ף ,הוּא אוֹ ֵמר" :יִ ְהי ּו לְ ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי" 83וגו' )תהלים יט ,טו(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ְּת ֵהא ִ ּב ְת ִפ ָּלה ׁ ֶשל ַע ְר ִבית.
וְ ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֵאיזֶ ה ּו ֶ ּבן ָהעוֹ לָ ם ַה ָ ּבא?
זֶ ה ַה ּסוֹ ֵמ ְך ְ ּגאו ָּּלה ׁ ֶשל ַע ְר ִבית לִ ְת ִפ ָּלה ׁ ֶשל ַע ְר ִבית!
ֶא ָּלאָ ,א ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ְּת ֵהא ִ ּב ְת ִפ ַּלת ַה ִּמ ְנ ָחה.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ַאכּ ּו ְּלה ּו,
וְ ֵּכיוָ ן דִּ ְק ַבעו ּּה ַר ָ ּבנַן ִ ּב ְת ִפ ָּלה,
ִּכ ְת ִפ ָּלה ֲא ִריכְ ָּתא דָּ ְמיָא.
דְּ ִאי לֹא ֵּת ָימא ָהכִ י,
ַע ְר ִבית ֵהיכִ י ָמצֵ י ָס ֵמ ְיך?
"ה ׁ ְש ִּכ ֵיבנוּ"!
וְ ָהא ָ ּב ֵעי לְ ֵמ ַימר ַ
"ה ׁ ְש ִּכ ֵיבנוּ",
ַן
נ
ב
ּ
ר
ֶא ָּלא ֵּכיוָ ן דְּ ַת ִ ּקינ ּו ַ ָ ַ
ִּכגְ או ָּּלה ֲא ִריכְ ָּתא דָּ ְמיָא,
ָהכִ י נ ִַמי ֵּכיוָ ן דְּ ְק ַבעו ַּּה ַר ָ ּבנַן ִ ּב ְת ִפ ָּלהִּ ,כ ְת ִפ ָּלה ֲא ִריכְ ָּתא דָּ ְמיָא.

 82ה' ְׂש ָפ ַתי ִּת ְפ ָּתח ופי יגיד תהלתך
 83י ְִהי ּו לְ ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי
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של ישראל:
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לתפלה דגאולה ביממא הואי:
דא''ר יהודה בריה דר' שמעון
גרסי':

דוּרה
ְ 62גּ ָמ ָרא ְס ָ
 .43ט ,ב – י ,א
ִמ ְּכ ִדיַ ,האי" :יִ ְהי ּו לְ ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי" ַמ ׁ ְש ַמע לְ ַב ּסוֹ ףּ ,ו ַמ ׁ ְש ַמע ֵמ ִע ָ ּיק ָרא דְּ ָב ֵעינָא לְ ֵמ ַימר,
ַמאי ַט ְע ָמא ִּת ְקנוּה ּו ַר ָ ּבנַן לְ ַא ַחר ׁ ְשמוֹ נֶה ֶע ְׂש ֵרה ְ ּב ָרכוֹ ת ,לֵ ְימר ּו ֵמ ִע ָ ּיק ָרא!
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ּ ָפזִי:
הוֹ ִאיל וְ לֹא ֲא ָמרוֹ דָּ וִ ד ֶא ָּלא לְ ַא ַחר ׁ ְשמוֹ נֶה ֶע ְׂש ֵרה ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת,
לְ ִפיכָ ְך ַּת ִ ּקינ ּו ַר ָ ּבנַן לְ ַא ַחר ׁ ְשמוֹ נֶה ֶע ְׂש ֵרה ְ ּב ָרכוֹ ת.
ָהנֵי ׁ ְשמוֹ נֶה ֶע ְׂש ֵרה?! ֵּת ׁ ַשע ֶע ְׂש ֵרה ָהוְ יָין!
"א ׁ ְש ֵרי ָה ִא ׁיש" וְ "לָ ָמה ָרגְ ׁש ּו גוֹ יִ ם" ֲח ָדא ּ ָפ ָר ׁ ָשה ִהיא.
ַ
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ּ ָפזִי:
"הלְ לוּיָ ּה" ַעד ׁ ֶש ָר ָאה ְ ּב ַמ ּ ַפלְ ָּתן ׁ ֶשל ְר ׁ ָש ִעים,
ֵמ ָאה וְ ׁ ָש ׁ
לש ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ָא ַמר דָּ וִ ד ,וְ לֹא ָא ַמר ַ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :יִ ַּת ּמ ּו ַח ּ ָט ִאים ִמן ָה ָא ֶרץ ו ְּר ׁ ָש ִעים עוֹ ד ֵאינָ םּ ָ ,ב ְרכִ י נַ ְפ ׁ ִשי ֶאת ה' ַהלְ לוּיָ ּה" )תהלים קד ,לה(.
לש?! ֵמ ָאה וְ ַא ְר ַ ּבע ָהוְ יָין!
ָהנֵי ֵמ ָאה וְ ׁ ָש ׁ
"א ׁ ְש ֵרי ָה ִא ׁיש" וְ "לָ ּ ָמה ָרגְ ׁש ּו גוֹ יִ ם" ֲח ָדא ּ ָפ ָר ׁ ָשה ִהיא.
ֶא ָּלא ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה ַ
י ,א

דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ֲח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָּכל ּ ָפ ָר ׁ ָשה ׁ ֶש ָה ְי ָתה ֲח ִב ָיבה ַעל דָּ וִ ד ּ ָפ ַתח ָ ּב ּה ְ ּב" ַא ׁ ְש ֵרי" וְ ִס ּיֵים ָ ּב ּה ְ ּב" ַא ׁ ְש ֵרי",
ּ ָפ ַתח ְ ּב" ַא ׁ ְש ֵרי" דִּ כְ ִתיבַ " :א ׁ ְש ֵרי ָה ִא ׁיש")תהילים א ,א(,
וְ ִס ּיֵים ְ ּב" ַא ׁ ְש ֵרי" דִּ כְ ִתיבַ " :א ׁ ְש ֵרי ָּכל חוֹ ֵסי בוֹ ")תהילים ב ,יב(.
ַהנְה ּו ִ ּב ְריוֹ נֵי דַּ ֲהו ּו ִ ּב ׁ ְש ָבבו ֵּת ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ,וַ ֲהו ּו ָקא ְמצַ ֲער ּו לֵ ּיה טו ָּבא.
ֲהוָ ה ָקא ָ ּב ֵעי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַר ֲח ֵמי ִע ָּלוַ יְה ּו ִּכי ֵהיכִ י דְּ לֵ ימוּת ּו,
ָא ְמ ָרה לֵ יה ְ ּברו ְּריָא דְּ ִב ְיתה ּוַ :מאי דַּ ְע ָּת ְך?
ִמ ׁ ּשוּם דִּ כְ ִתיב" :יִ ַּת ּמ ּו ַח ּ ָט ִאים" )תהילים קד ,לה(?!
ִמי ְּכ ִתיב 'חוֹ ְט ִאים' " ַח ּ ָט ִאים" ְּכ ִתיב!
וְ עוֹ ד ׁ ְש ִפיל לְ ֵס ֵיפ ּיה דִּ ְק ָרא" ,ו ְּר ׁ ָש ִעים עוֹ ד ֵאינָ ם" ֵּכיוָ ן דְּ יִ ַּת ּמ ּו ַח ּ ָט ִאים ו ְּר ׁ ָש ִעים עוֹ ד ֵאינָם.
ֶא ָּלא ְ ּב ֵעי ַר ֲח ֵמי ִע ָּלוַ יְה ּו דְּ לֶ ְהדְּ ר ּו ִ ּב ְת ׁשו ָּבה "ו ְּר ׁ ָש ִעים עוֹ ד ֵאינָ ם".
ְ ּב ָעא ַר ֲח ֵמי ִע ָּלוַ יְה ּו וְ ָה ְדר ּו ִ ּב ְת ׁשו ָּבה.
ָא ַמר לָ ּה ַההוּא ִמי ָנא לִ ְברו ְּריָא,
ְּכ ִתיבָ " :ר ִּני ֲע ָק ָרה ל ֹא יָ לָ ָדה" )ישעיה נד ,א(,
ִמ ׁ ּשוּם דְּ לֹא ָילָ ָדה " ָרנִ י"?
ָא ְמ ָרה לֵ ּיהַ ׁ :ש ְטיָא! ׁ ְש ִפיל לְ ֵס ֵיפ ּיה דִּ ְק ָרא ,דִּ כְ ִתיבִּ " :כי ַר ִ ּבים ְ ּבנֵ י ׁשוֹ ֵמ ָמה ִמ ְ ּבנֵ י ְבעוּלָ ה ָא ַמר ה'"!
ֶא ָּלא ַמאי " ֲע ָק ָרה ל ֹא יָ לָ ָדה"?
ָר ּנִי ְּכנ ֶֶסת ִי ְׂש ָר ֵאל ׁ ֶשדּ וֹ ָמה לְ ִא ׁ ּ ָשה ֲע ָק ָרה ׁ ֶשלּ ֹא ָילְ ָדה ָ ּבנִים לְ גֵ ִיה ּנֹם ְּכוָ ַתיְיכ ּו.
ָא ַמר לֵ ּיה ַההוּא ִמינָא לְ ַר ִ ּבי ֲא ָבה ּו:
ְּכ ִתיבִ " :מזְ מוֹ ר לְ ָדוִ ד ְ ּב ָב ְרחוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ְ ּבנוֹ " )תהילים ג ,א(,
וּכְ ִתיב" :לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם ְ ּב ָב ְרחוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ָשאוּל ַ ּב ּ ְמ ָע ָרה" )תהילים נז ,א(,
ישא?
ֵהי ַמ ֲע ֶׂשה ֲהוָ ה ְ ּב ֵר ׁ ָ
ישא!
ישא ,לִ כְ ּתוֹ ב ְ ּב ֵר ׁ ָ
ִמ ְּכ ִדי ַמ ֲע ֵׂשה ׁ ָשאוּל ֲהוָ ה ְ ּב ֵר ׁ ָ
ָא ַמר לֵ ּיהַ :א ּתוּן דְּ לֹא דַּ ְר ׁ ִשיתוּן ְסמוּכִ ין ַק ׁ ְשיָא לְ כ ּוֲ ,אנַן דְּ ָד ְר ׁ ִשינָן ְסמוּכִ ים לֹא ַק ׁ ְשיָא לָ ן,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְסמוּכִ ין ִמן ַה ּתוֹ ָרה ִמ ַּניִן?
שוּיִ ם ֶ ּב ֱא ֶמת וְ יָ ׁ ָשר" )תהילים קיא ,ח(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרְ " :סמוּכִ ים לָ ַעד לְ עוֹ לָ ם ֲע ׂ
לָ ָּמה נ ְִס ְמכָ ה ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם לְ ָפ ָר ׁ ַשת גּוֹ ג ּו ָמגוֹ ג?
ֹאמר לְ ָך ָא ָדםְּ :כלוּם י ֵׁש ֶע ֶבד ׁ ֶש ּמוֹ ֵרד ְ ּב ַרבּ וֹ ?
ׁ ֶש ִאם י ַ

רש"י
פתח באשרי וסיים באשרי .אלמא
חדא היא דאשרי כל חוסי בו
סיומא דלמה רגשו גוים הוא:
בריוי .פריצים:
חטאים כתיב .קרי ביה חטאים
שיכלה יצר הרע:
שפיל .השפיל עצמך לסוף המקרא
כל דבר שהוא בסוף קרוי שפילו של
דבר:
סמוכים לעד לעולם .בדברי תורה
כתיב ]אחרי[ אמים כל פקודיו
סמוכים סמיכת כל פקודיו עשוים
באמת וישר ולצורך ולא דבר רק:
כלום יש עבד שמורד ברבו .ויבא
להכחיש את דברי הביא:
אמור לו כלום יש בן כו' .והא חזין
הכא דהוה:
הכא מי הוה .סופיה להיות

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ

ַאף ַא ָּתה ֱאמוֹ ר לוֹ ְּכלוּם י ֵׁש ֵ ּבן ׁ ֶש ּמוֹ ֵרד ְ ּב ָא ִביו?
ֶא ָּלא ֲהוָ הָ ,הכָ א נ ִַּמי ֲהוָ ה.
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דוּרה
ְ 64גּ ָמ ָרא ְס ָ
 .44י ,א
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ָחי:
ַמאי דִּ כְ ִתיבִ ּ " :פ ָיה ּ ָפ ְת ָחה ְב ָחכְ ָמה וְ תוֹ ַרת ֶח ֶסד ַעל לְ ׁשוֹ נָ ּה" )משלי לא ,כו(,
ְּכנֶגֶ ד ִמי ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה ִמ ְק ָרא זֶ ה?
לֹא ֲא ָמרוֹ ֶא ָּלא ְּכנֶגֶ ד דָּ וִ ד ָא ִביוֶ ׁ ,שדָּ ר ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה עוֹ לָ ִמים וְ ָא ַמר ׁ ִש ָירה.
דָּ ר ִ ּב ְמ ֵעי ִא ּמוֹ וְ ָא ַמר ׁ ִש ָירה,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרּ ָ " :ב ְרכִ י נַ ְפ ׁ ִשי ֶאת ה' וְ כָ ל ְק ָר ַבי ֶאת ׁ ֵשם ָק ְד ׁשוֹ " )תהילים קג ,א(.
יָצָ א לַ ֲאוִ יר ָהעוֹ לָ ם וְ ִנ ְס ַּת ֵּכל ְ ּבכוֹ כָ ִבים ו ַּמ ָ ּזלוֹ ת וְ ָא ַמר ׁ ִש ָירה,
שי ְד ָברוֹ לִ ׁ ְשמוֹ ַע ְ ּבקוֹ ל דְּ ָברוֹ ָ ּב ְרכ ּו ה' ָּכל
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרּ ָ " :ב ְרכ ּו ה' ַמלְ ָאכָ יו ִ ּגבּ וֹ ֵרי כ ַֹח עוֹ ֵ ׂ
ָינַק ִמ ׁ ּ ְש ֵדי ִא ּמוֹ וְ נ ְִס ַּת ֵּכל ְ ּב ַדדֶּ ָיה וְ ָא ַמר ׁ ִש ָירה,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרּ ָ " :ב ְרכִ י נַ ְפ ׁ ִשי ֶאת ה' וְ ַאל ִּת ׁ ְש ְּכ ִחי ָּכל ְ ּגמוּלָ יו" )תהילים קג ,ב(.

רש"י
ואמר שירה .כגד כולם אמר
שירה לכששרתה רוח הקודש
עליו:
וכל קרבי .על שם קרבי אמו
שדר בתוכן:
מאי משמע .דעל יום המיתה
אמר:
בא וראה וכו' .הוא סבר דהכי
בעי מאי שא קרבים דקט:
חמשה ברכי פשי .לעיל חשיב
להו.:
ְצ ָב ָאיו" )תהילים קג ,כ( וְ גוֹ '

ַמאי " ָּכל ְ ּגמוּלָ יו"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲא ָבה ּו:
ׁ ֶש ָע ָׂשה לָ ּה דַּ דִּ ים ִ ּב ְמקוֹ ם ִ ּבינָ ה.
ַט ֲע ָמא ַמאי?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְס ַּת ֵּכל ִ ּב ְמקוֹ ם ֶע ְרוָ ה.
ַרב ַמ ְתנָ א ָא ַמר:
ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִי ַנק ִמ ְּמקוֹ ם ַה ּ ִטנּוֹ ֶפת.
ָר ָאה ְ ּב ַמ ּ ַפלְ ָּתן ׁ ֶשל ְר ׁ ָש ִעים וְ ָא ַמר ׁ ִש ָירה,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :יִ ַּת ּמ ּו ַח ּ ָט ִאים ִמן ָה ָא ֶרץ ו ְּר ׁ ָש ִעים עוֹ ד ֵאינָ ם ָ ּב ְרכִ י נַ ְפ ׁ ִשי ֶאת ה' ַהלְ לוּיָ ּה" )תהילים קד ,לה(.
נ ְִס ַּת ֵּכל ְ ּביוֹ ם ַה ִּמ ָיתה וְ ָא ַמר ׁ ִש ָירה ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר,
" ָ ּב ְרכִ י נַ ְפ ׁ ִשי ֶאת ה' ה' ֱאל ַֹהי ָ ּג ַדלְ ָּת ּ ְמאֹד הוֹ ד וְ ָה ָדר לָ ָב ׁ ְש ָּת" )תהילים קד ,א(.
ַמאי ַמ ׁ ְש ַמע דְּ ַעל "יוֹ ם ַה ִּמ ָיתה" נ ֱֶא ַמר?
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב ׁ ִשילָ א:
ִמ ּ ֵס ָיפא דְּ ִע ְניָינָא,
ָ
דִּ כְ ִתיבַּ " :ת ְס ִּתיר ּ ָפנֶ יך יִ ָ ּב ֵהלוּן ּתוֹ ֵסף רו ָּחם יִ גְ וָ עוּן" וְ גוֹ ' )תהילים קד ,כט(.
ַרב ׁ ִש ִימי ַ ּבר עו ְּק ָבא וְ ָא ְמ ֵרי לָ ּה ַמר עו ְּק ָבא ֲהוָ ה ׁ ְשכִ ַיח ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ּ ַפזִּי,
וַ ֲהוָ ה ְמ ַסדֵּ ר ַא ַ ּג ְד ָּתא ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י,
ָא ַמר לֵ ּיהַ :מאי דִּ כְ ִתיבּ ָ " :ב ְרכִ י נַ ְפ ׁ ִשי ֶאת ה' וְ כָ ל ְק ָר ַבי ֶאת ׁ ֵשם ָק ְד ׁשוֹ " )תהילים קג ,א(?
ָא ַמר לֵ ּיה :בּ ֹא ו ְּר ֵאה ׁ ֶשלּ ֹא ְּכ ִמדַּ ת ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ִמדַּ ת ָ ּב ָׂשר וָ ָדם,
ִמדַּ ת ָ ּב ָׂשר וָ ָדם  -צָ ר צו ָּרה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַהכּ וֹ ֶתל ,וְ ֵאינוֹ יָכוֹ ל לְ ַה ּ ִטיל ָ ּב ּה רו ַּח ּונ ׁ ְָש ָמהְ ,ק ָר ַביִם ו ְּבנֵי ֵמ ַעיִם,
וְ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ֵאינוֹ ֵּכן  -צָ ר צו ָּרה ְ ּבתוֹ ְך צו ָּרה ו ַּמ ּ ִטיל ָ ּב ּה רו ַּח ּונ ׁ ְָש ָמה ְק ָר ַביִם ו ְּבנֵי ֵמ ַעיִם.
וְ ַהיְינ ּו דְּ ָא ְמ ָרה ַח ָּנהֵ " :אין ָקדוֹ ׁש ַּכה' ִּכי ֵאין ִ ּבלְ ֶּת ָך וְ ֵאין צוּר ֵּכאל ֵֹהינ ּו" )שמואל א ב ,ב(.
ַמאי " ֵאין צוּר ֵּכאל ֵֹהינ ּו" ֵ -אין צַ ּיָיר ֵּכאל ֵֹהינ ּו.
ַמאי " ִּכי ֵאין ִ ּבלְ ֶּת ָך"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַ ּבר ְמנַ ְסיָא:
ַאל ִּת ְק ֵרי " ִּכי ֵאין ִ ּבלְ ֶּת ָך" ֶא ָּלאֵ ' :אין לְ ַבלּ וֹ ֶתך'ָ
ׁ ֶשלּ ֹא ְּכ ִמדַּ ת ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ִמדַּ ת ָ ּב ָׂשר וָ ָדם,
ִמדַּ ת ָ ּב ָׂשר וָ ָדם ַ -מ ֲע ֵׂשה יָ ָדיו ְמ ַב ִּלין אוֹ תוֹ ,
וְ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְמ ַב ֶּלה ַמ ֲע ָׂשיו.
ָא ַמר לֵ ּיהֲ :אנָא ָהכֵ י ָקא ֲא ִמינָא לָ ְך:
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ָהנֵי ֲח ִמ ׁ ּ ָשה " ָ ּב ְרכִ י נַ ְפ ׁ ִשי" ְּכנֶ גֶ ד ִמי ֲא ָמ ָרן דָּ וִ ד?
לֹא ֲא ָמ ָרן ֶא ָּלא ְּכ ֶנגֶ ד ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא וּכְ נֶ גֶ ד נ ׁ ְָש ָמה,
ָמה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ָמלֵ א ָּכל ָהעוֹ לָ ם ַ -אף נ ׁ ְָש ָמה ְמלֵ ָאה ֶאת ָּכל ַה ּגוּף.
ָמה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא רוֹ ֶאה וְ ֵאינוֹ נ ְִר ֶאה ַ -אף נ ׁ ְָש ָמה רוֹ ָאה וְ ֵאינ ָּה נִ ְר ֵאית.
ָמה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא זָ ן ֶאת ָּכל ָהעוֹ לָ ם ֻּכלּ וֹ ַ -אף נ ׁ ְָש ָמה זָ נָ ה ֶאת ָּכל ַה ּגוּף.
ָמה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ָטהוֹ ר ַ -אף נ ׁ ְָש ָמה ְטהוֹ ָרה.
ָמה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא יוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ַח ְד ֵרי ֲח ָד ִרים ַ -אף נ ׁ ְָש ָמה יוֹ ׁ ֶש ֶבת ְ ּב ַח ְד ֵרי ֲח ָד ִרים.
יש ֵ ּב ַח לְ ִמי ׁ ֶש ּי ֵׁש בּ וֹ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה דְּ ָב ִרים ַה ָּלל ּו.
ָיבֹא ִמי ׁ ֶש ּי ֵׁש בּ וֹ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה דְּ ָב ִרים ַה ָּלל ּו ,וִ ׁ ַ
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דוּרה
ְ 66גּ ָמ ָרא ְס ָ
 .45י ,א-ב
ָא ַמר ַרב ַה ְמנוּנָ א:
ַמאי דִּ כְ ִתיבִ " :מי ְּכ ֶה ָחכָ ם ו ִּמי יוֹ ֵד ַע ּ ֵפ ׁ ֶשר דָּ ָבר" )קהלת ח ,א(?
יש ְעיָה ּו,
ִמי ְּכ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע לַ ֲעשׂוֹ ת ּ ְפ ׁ ָש ָרה ֵ ּבין ׁ ְשנֵי ַצדִּ ִיקיםּ ֵ ,בין ִחזְ ִק ּיָה ּו לִ ׁ ַ
ִחזְ ִק ּיָה ּו ָא ַמר :לֵ ֵיתי י ׁ ְַש ְעיָה ּו ַ ּג ָ ּב ִאי ,דְּ ָהכֵ י ַא ׁ ְש ְּכ ָחן ְ ּב ֵאלִ ָ ּיה ּו דְּ ָאזַ ל לְ גַ ֵ ּבי ַא ְח ָאב,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ ֵ ּילֶ ְך ֵאלִ ָ ּיה ּו לְ ֵה ָראוֹ ת ֶאל ַא ְח ָאב" )מלכים א יח ,ב(
ישע,
י ׁ ְַש ְעיָה ּו ָא ַמר :לֵ ֵיתי ִחזְ ִק ּיָה ּו ַ ּג ָ ּב ִאי ,דְּ ָהכֵ י ַא ׁ ְש ְּכ ָחן ִ ּביהוֹ ָרם ֶ ּבן ַא ְח ָאב דְּ ָאזַ ל לְ גַ ֵ ּבי ֱאלִ ׁ ָ
ֶמה ָע ָׂשה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא?
יש ְעיָה ּו לֵ ְך ו ַּב ֵ ּקר ֶאת ַהחוֹ לֶ ה,
ֵה ִביא י ִּסו ִּרים ַעל ִחזְ ִק ּיָה ּו ,וְ ָא ַמר לוֹ לִ ׁ ַ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרּ ַ " :ב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ָחלָ ה ִחזְ ִק ָ ּיה ּו לָ מוּת וַ ָ ּיבֹא ֵאלָ יו יְ ׁ ַש ְעיָ ה ּו ֶבן ָאמוֹ ץ ַה ָּנ ִביא,
ית ָך ִּכי ֵמת ַא ָּתה וְ ל ֹא ִת ְחיֶ ה" וְ גוֹ ' )מלכים ב כ ,א; ישעיהו לח ,א(.
ֹאמר ֵאלָ יו כּ ֹה ָא ַמר ה' ַצו לְ ֵב ֶ
וַ ּי ֶ
ַמאי " ִּכי ֵמת ַא ָּתה וְ ל ֹא ִת ְחיֶ ה"?

רש"י
מאי דכתיב מי כהחכם ומי יודע
פשר דבר .משום דאיירי בסופה
בסמיכת גאולה לתפלה קט ליה:
דאשכחן דאזל אליהו לגבי אחאב.
דכתיב וילך אליהו להראות אל
אחאב:
יהורם אזל לגבי אלישע .כשהלכו
על מואב הוא ויהושפט )במלכים ב
ג( דמתוך שלא היו הולכים זה אצל
זה לא היה מוכיחו על שלא שא
אשה:
כבשי דרחמא .סתרים דהקב''ה
כמו רישא בכבשא )חולין ד' צג(:
בהטמת האפר:
גזרה גזרה .שתמות:
מקובלי מבית אבי אבא .דוד
שראה את המלאך וחרבו שלופה
בידו בסוף ספר שמואל )ב כד( ולא
מע עצמו מן הרחמים:

" ֵמת ַא ָּתה" ּ ָ -בעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה,
"וְ ל ֹא ִת ְחיֶ ה"  -לָ עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַמאי כּ וּלֵ י ַהאי?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִמ ׁ ּשוּם דְּ לֹא ָע ַס ְק ָּת ְ ּב ִפ ְר ָיה וְ ִר ְביָה?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִמ ׁ ּשוּם דַּ ֲחזַ אי לִ י ְ ּברו ַּח ַה ּק ֶֹד ׁש ,דְּ נ ְַפ ֵקי ִמי ּנַאי ְ ּבנִין דְּ לֹא ְמ ַעלּ ּו.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ְ
ַ ּב ֲה ֵדי ַּכ ְב ׁ ֵשי דְּ ַר ֲח ָמנָא לָ ָּמה לָ ך?
ַמאי דְּ ִמ ּ ַפ ְק ַד ְּת ִא ָ ּיב ֵעי לָ ְך לְ ֶמ ֱע ַבד!
ִיחא ַק ֵּמ ּיה קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְיך הוּא לֶ ֱע ִביד!
ו ַּמה דְּ נ ָ
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַה ׁ ְש ָּתא ַהב לִ י ְ ּב ַר ָּת ְךֶ ,א ְפ ׁ ָשר דְּ גָ ְר ָמא זְ כו ָּתא דִּ ִידי וְ ִד ָיד ְך וְ נ ְָפ ֵקי ִמ ּנַאי ְ ּבנִין דִּ ְמ ַעלּ ּו.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָ
ְּכ ָבר נִגְ זְ ָרה ָעלֶ יך ְ ּגזֵ ָירה.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֶ ּבן ָאמוֹ ץ ַּכ ֵּלה נְ בו ָּא ְת ָך וְ צֵ א!
ָּכ ְך ְמקו ְ ּּבלַ ּנִי ִמ ֵ ּבית ֲא ִבי ַא ָ ּבא ֲ -א ִפילּ ּו ֶח ֶרב ַחדָּ ה מ ּו ּנ ַַחת ַעל צַ ָ ּוארוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ַאל י ְִמנַע ַעצְ מוֹ ִמן ָה ַר ֲח ִמים.
ִא ְּת ַמר נ ִַּמי:
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָע ָזר 84דְּ ָא ְמ ֵרי ַּת ְרוַ יְיה ּו:
ֲא ִפילּ ּו ֶח ֶרב ַחדָּ ה מ ּו ַּנ ַחת ַעל צַ ָ ּוארוֹ ׁ ֶשל ָא ָדםַ ,אל י ְִמנַע ַעצְ מוֹ ִמן ָה ַר ֲח ִמים,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרֵ " :הן יִ ְק ְטלֵ נִ י לוֹ ֲאיַ ֵחל" )איוב יג ,טו(.
י ,ב

ָא ַמר ַר ִ ּבי ָחנָ ן ֲא ִפילּ ּו ַ ּב ַעל ַה ֲחלוֹ מוֹ ת אוֹ ֵמר לוֹ לְ ָא ָדם :לְ ָמ ָחר הוּא ֵמת,
ַאל י ְִמנַע ַעצְ מוֹ ִמן ָה ַר ֲח ִמים,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :כִ י ְ ּברוֹ ב ֲחלוֹ מוֹ ת וַ ֲה ָבלִ ים ו ְּד ָב ִרים ַה ְר ֵ ּבה ִּכי ֶאת ָה ֱאל ִֹהים יְ ָרא" )קהלת ה ,ו(,
ִמ ּיָד "וַ ַ ּי ֵּסב ִחזְ ִק ָ ּיה ּו ּ ָפנָ יו ֶאל ַה ִּקיר וַ ִ ּי ְת ּ ַפ ֵּלל ֶאל ה'" )ישעיה לח ,ב(.
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ַמאי " ִקיר"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש:
ִמ ִ ּקירוֹ ת לִ בּ וֹ ,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרֵ " :מ ַעי ֵמ ַעי אוֹ ִחילָ ה ִקירוֹ ת לִ ִ ּבי" וְ גוֹ ' )ירמיה ד ,יט(.
ַר ִ ּבי לֵ וִ י ָא ַמר:
ַעל ִע ְס ֵקי ַה ִ ּקיר.
ֵית ֶאת ְ ּבנ ָּה,
ָא ַמר לְ ָפנָיוִ :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם :ו ַּמה ׁ ּש ּו ּנ ִַמית ׁ ֶשלּ ֹא ָע ְׂש ָתה ֶא ָּלא ִקיר ַא ַחת ְק ַט ָּנה ֶה ֱחי ָ
ֲא ִבי ַא ָ ּבא ׁ ֶש ִח ּ ָפה ֶאת ַה ֵהיכָ ל כּ וּלּ וֹ ְ ּבכֶ ֶסף ו ְּבזָ ָהב ַעל ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ כַ ָּמה!
ש ִיתי" )ירמיה ד ,יט(.
"זְ כָ ר נָ א ֵאת ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ַה ַּלכְ ִּתי לְ ָפנֶ ָיך ֶ ּב ֱא ֶמת ו ְּבלֵ ב ׁ ָשלֵ ם וְ ַה ּטוֹ ב ְ ּב ֵעינֶ ָיך ָע ִ ׂ
ש ִיתי"?
ַמאי "וְ ַה ּטוֹ ב ְ ּב ֵעינֶ ָיך ָע ִ ׂ
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ׁ ֶש ּ ָס ַמ ְך ְ ּגאו ָּּלה לִ ְת ִפ ָּלה.
ַר ִ ּבי לֵ וִ י ָא ַמר:
ׁ ֶש ָ ּגנַז ֵס ֶפר ְרפוּאוֹ ת.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
שה ִחזְ ִק ָ ּיה ּו ַה ֶּמ ֶלךְ,
" ׁ ִש ׁ ּ ָשה דְּ ָב ִרים ָע ָ ׂ
ַעל ׁ ְשלֹ ׁ ָשה הוֹ ד ּו לוֹ וְ ַעל ׁ ְשלֹ ׁ ָשה לֹא הוֹ ד ּו לוֹ ,
ַעל ׁ ְשלֹ ׁ ָשה הוֹ ד ּו לוֹ :
ָ ּגנַ ז ֵס ֶפר ְרפוּאוֹ ת  -וְ הוֹ ד ּו לוֹ ,
ִ ּכ ֵּתת נְ ַח ׁש ַה ְ ּנח ׁ ֶֹשת  -וְ הוֹ ד ּו לוֹ ,
ֵ ּג ֵירר ַע ְצמוֹ ת ָא ִביו ַעל ִמ ָּטה ׁ ֶשל ֲח ָב ִלים  -וְ הוֹ ד ּו לוֹ .
וְ ַעל ׁ ְשלֹ ׁ ָשה לֹא הוֹ ד ּו לוֹ :
ָס ַתם ֵמי ִ ּגיחוֹ ן  -וְ לֹא הוֹ ד ּו לוֹ .
ְ
ִקצֵּ ץ דַּ ְלתוֹ ת ֵה ָיכל וְ ׁ ִש ְ ּג ָרם ְל ֶמ ֶלך ַא ׁ ּשוּר  -וְ לֹא הוֹ ד ּו לוֹ .
יסן  -וְ לֹא הוֹ ד ּו לוֹ ".
יסן ְ ּבנִ ָ
ִע ֵ ּבר נִ ָ

רש"י
אבי אבא שחפה את ההיכל.
שלמה:
שגז ספר רפואות .כדי שיבקשו
רחמים:
גירר עצמות אביו .לפי שהיה רשע
בזהו ולא הג בו כבוד בקבורתו
להוציאו כהוגן במטות זהב וכסף:
סתם מי גיחון .מי שלוח בדברי
הימים )ב לב( ולמה כדי שלא יבאו
מלכי אשור וימצאו מים לשתות
ולא זהו גיחון ההר הגדול דההוא
לאו בא''י הוא אלא מעין קטן הוא
סמוך לירושלים שאמר והורדתם
אותו אל גיחון )מ''א א( ומתרגמין
ותחתון יתיה לשילוחא:
עבר יסן ביסן .קס''ד משתקדש
החדש לשם יסן מלך לעבר את
השה ועשאו אדר כמו שאמר
בדברי הימים ויועץ המלך
)חזקיהו( לעשות הפסח בחדש
השי:
ביום שלשים של אדר .ואע''פ
שלא תקדש החדש שעדיין לא באו
עדים:
התולה בזכות עצמו .שאומר
בתפלתו עשה לי בזכותי כגון
חזקיהו שאמר זכר א את אשר
התהלכתי לפיך וגו':

ִיסן?!
ו ִּמי לֵ ית לֵ ּיה לְ ִחזְ ִק ּיָה ּוַ " :הח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה לָ כֶ ם ר ׁ
ֹאש ֳח ָד ׁ ִשים"  -זֶ ה ִנ ָיסן וְ ֵאין ַא ֵחר נ ָ
ֶא ָּלא ָט ָעה ְ ּב ִד ׁ ְשמו ֵּאל,
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ִיסן.
ֵאין ְמ ַע ְ ּב ִרין ֶאת ַה ׁ ּ ָשנָ ה ְ ּביוֹ ם ׁ ְשל ׁ ִֹשים ׁ ֶשל ֲא ָדר ,הוֹ ִאיל וְ ָראוּי לְ קוֹ ְבעוֹ נ ָ
ָס ַבר הוֹ ִאיל וְ ָראוּי לֹא ָא ְמ ִרינַן.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ז ְִמ ָרא:
ָּכל ַה ּתוֹ לֶ ה ִ ּבזְ כוּת ַעצְ מוֹ ּ -תוֹ לִ ין לוֹ ִ ּבזְ כוּת ֲא ֵח ִרים,
וְ כָ ל ַה ּתוֹ לֶ ה ִ ּבזְ כוּת ֲא ֵח ִרים ּ -תוֹ לִ ין לוֹ ִ ּבזְ כוּת ַעצְ מוֹ .
ש ָר ֵאל ֲע ָב ֶד ָיך" –
מ ׁ ֶֹשה ָּתלָ ה ִ ּבזְ כוּת ֲא ֵח ִרים – ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :זְ כוֹ ר לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק וּלְ יִ ְ ׂ
ָּתל ּו לוֹ ִ ּבזְ כוּת ַעצְ מוֹ ,
ידם לוּלֵ י מ ׁ ֶֹשה ְב ִחירוֹ ָע ַמד ַ ּב ּ ֶפ ֶרץ לְ ָפנָ יו לְ ָה ׁ ִשיב ֲח ָמתוֹ ֵמ ַה ׁ ְש ִחית" )תהילים קו ,כג(.
ֹאמר לְ ַה ׁ ְש ִמ ָ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ ּי ֶ
ִחזְ ִק ּיָה ּו ָּתלָ ה ִ ּבזְ כוּת ַעצְ מוֹ  ,דִּ כְ ִתיב" :זְ כָ ר נָ א ֵאת ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ַה ַּלכְ ִּתי לְ ָפנֶ ָיך" )ישעיהו לח ,ג( –
ָּתל ּו לוֹ ִ ּבזְ כוּת ֲא ֵח ִריםֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ גַ נּוֹ ִתי ֶאל ָה ִעיר ַה ּזֹאת לְ הוֹ ׁ ִש ָיע ּה לְ ַמ ֲענִ י וּלְ ַמ ַען דָּ וִ ד ַע ְבדִּ י")מלכים ב יט ,לד(.
וְ ַהיְינ ּו דְּ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ַמאי דִּ כְ ִתיבִ " :ה ֵּנה לְ ׁ ָשלוֹ ם ַמר לִ י ָמר" )ישעיה לח ,יז(?
ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ׁ ּ ִשי ֵ ּגר לוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ׁ ָשלוֹ ם ַמר הוּא לוֹ .

דוּרה
ְ 68גּ ָמ ָרא ְס ָ
שה ָּנא ֲעלִ ַ ּיית ִקיר ְק ַט ָּנה" )מלכים ב ד ,י(.
"נַ ֲע ֶ ׂ
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ַרב ּו ׁ ְשמו ֵּאל:
ַחד ָא ַמרֲ :עלִ ּיָיה ּ ְפרו ָּעה ָהיְ ָתה וְ ֵקירו ָּה,
וְ ַחד ָא ַמרַ :אכְ ַס ְד ָרה ְ ּגדוֹ לָ ה ָה ְי ָתה וְ ִח ְּלקו ָּה לִ ׁ ְש ַנ ִים.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרַ :אכְ ַס ְד ָרה ַהיְינ ּו דִּ כְ ִתיב " ִקיר",
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֲ :עלִ ּיָיה ַמאי " ִקיר"?
ׁ ֶש ֵ ּקירו ָּה.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֲ :עלִ ּיָיהַ ,היְינ ּו דִּ כְ ִתיבֲ " :עלִ ַ ּיית",
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרַ :אכְ ַס ְד ָרהַ ,מאי " ֲעלִ ַ ּיית"?
ְמעו ֶּּלה ׁ ֶש ַ ּב ָ ּב ִּתים.
שים לוֹ ׁ ָשם ִמ ּ ָטה וְ ׁשוּלְ ָחן וְ כִ ֵּסא ו ְּמנוֹ ָרה".
"וְ נָ ִ ׂ
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי וְ ִא ֵּית ָימא ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ישע,
ָהרוֹ צֶ ה לֵ ָהנוֹ ת יֵ ָה ֶנה ֶּכ ֱאלִ ׁ ָ
וְ ׁ ֶש ֵאינוֹ רוֹ צֶ ה לֵ ָהנוֹ ת ַ -אל יֵ ָהנֶה ִּכ ׁ ְשמו ֵּאל ָה ָר ָמ ִתי,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :ו ְּת ׁשו ָּבתוֹ ָה ָר ָמ ָתה ִּכי ׁ ָשם ֵ ּביתוֹ " )שמואל א ז ,יז(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ
ׁ ֶש ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָהלַ ך ׁ ָשם ֵ ּביתוֹ ִע ּמוֹ .
יש ֱאל ִֹהים ָקדוֹ ׁש הוּא" )מלכים ב ד ,ט(.
יש ּה ִה ֵּנה נָ א יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ִא ׁ
ֹאמר ֶאל ִא ׁ ָ
"וַ ּת ֶ

ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ִמ ָּכאן ׁ ֶש ָה ִא ׁ ּ ָשה ַמ ֶּכ ֶרת ְ ּבאוֹ ְר ִחין יוֹ ֵתר ִמן ָה ִא ׁיש.
" ָקדוֹ ׁש הוּא" ְ -מנָא י ְָד ָעה?
ַרב ּו ׁ ְשמו ֵּאל:
ַחד ָא ַמרֶ ׁ :שלּ ֹא ָר ֲא ָתה זְ בוּב עוֹ ֵבר ַעל ׁשוּלְ ָחנוֹ .
וְ ַחד ָא ַמרָ :ס ִדין ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ִה ִ ּצ ָיעה ַעל ִמ ּ ָטתוֹ  ,וְ לֹא ָר ֲא ָתה ֶק ִרי ָעלָ יו.
" ָקדוֹ ׁש הוּא".
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
הוּא ָקדוֹ ׁש ו ְּמ ׁ ָש ְרתוֹ ֵאינוֹ ָקדוֹ ׁש.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ ִ ּי ַ ּג ׁש ֵ ּג ֲיחזִ י לְ ָה ְד ָפ ּה" )מלכים ב ד ,כז(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ׁ ֶש ֲא ָחזָ ּה ְ ּבהוֹ ד י ְָפיָ ּה.
"עוֹ ֵבר ָעלֵ ינ ּו ָּת ִמיד".
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב:
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ָּכל ַה ְמ ָא ֵר ַח ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּביתוֹ  ,ו ְּמ ַה ֵּנה ּו ִמ ּנְכָ ָסיוַ ,מ ֲעלֶ ה ָעלָ יו ַה ָּכתוּב ְּכ ִאילּ ּו ַמ ְק ִריב ְּת ִמ ִידין.

רש"י
פרועה .מגולה שיטלה תקרה
שלה:
הרוצה להות .משל אחרים:
יהה .ואין איסור בדבר:
כאלישע .כמו שמציו באלישע
שהה:
והרוצה שלא להות .משל אחרים:
אל יהה .ואין בדבר לא משום
גסות רוח ולא משום שאה:
כשמואל הרמתי .כמו שמציו
בשמואל הרמתי שלא רצה להות:
כי שם ביתו .לעיל מייה כתיב
והיה מדי שה בשה וסבב בית אל
והמצפה ושפט את ישראל וסמיך
ליה ותשובתו הרמתה כי שם ביתו
וכי איי יודע ששם ביתו אלא
אכולהו מקומות דקרא דלעיל
מייה קאי שכל מקום שהיה הולך
שם היה ושא כל כלי תשמישי בית
עמו ואהל חייתו שלא להות מן
אחרים:
בהוד יפיה .בדדיה:

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ
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יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב:
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַאל י ֲַעמוֹ ד ָא ָדם ְ ּב ָמקוֹ ם ָ ּגבוֹ ַּה וְ יִ ְת ּ ַפ ֵּלל ֶא ָּלא ְ ּב ָמקוֹ ם נָמו ְּך וְ יִ ְת ּ ַפ ֵּלל,
את ָיך ה'" )תהילים קל ,א(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִ " :מ ּ ַמ ֲע ַמ ִּקים ְק ָר ִ

רש"י
תפלה לעי .דרך עיות:
יכוין את רגליו .זו אצל זו:
ורגליהם רגל ישרה .ראין כרגל
אחד .:הקורא מכאן ואילך לא
הפסיד .שהרי הוא כאדם שקורא
אחת מכל הפרשיות שבתורה
ואע''פ שלא יצא ידי ק''ש יש לו
קבול שכר כעוסק בתורה:

ַּת ְניָא נ ִַּמי ָהכֵ י:
ּ
ּ
ּ
ּ
"לֹא יַ ֲעמוֹ ד ָא ָדם לֹא ַעל ַג ֵ ּבי ִ ּכ ֵּסא וְ לֹא ַעל ַג ֵ ּבי ׁ ְש ַר ְפ ַרף וְ לֹא ְ ּב ָמקוֹ ם ָגבוֹ ַּה וְ יִ ְת ַפ ֵ ּלל,
את ָיך ה'",
ֶא ָ ּלא ְ ּב ָמקוֹ ם נָ מו ְּך וְ יִ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ְל ִפי ׁ ֶש ֵאין ַ ּג ְבהוּת ִל ְפנֵ י ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִ " :מ ּ ַמ ֲע ַמ ִּקים ְק ָר ִ
ו ְּכ ִתיבְּ " :ת ִפ ָּלה לְ ָענִ י כִ י יַ ֲעטֹף" )תהילים קב ,א(".
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב:
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַה ִּמ ְת ּ ַפ ֵּלל צָ ִר ְיך ׁ ֶש ְ ּיכַ ֵ ּוין ֶאת ַרגְ לָ יו,
יהם ֶרגֶ ל יְ ׁ ָש ָרה" )יחזקאל א ,ז(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ ַרגְ לֵ ֶ
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב:
85וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :ל ֹא תֹאכְ ל ּו ַעל ַהדָּ ם" )ויקרא יט ,כו(?
לֹא תֹאכְ ל ּו קוֹ ֶדם ׁ ֶש ִּת ְת ּ ַפ ְּלל ּו ַעל דִּ ְמכֶ ם.
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב:
ָ 86א ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ָּכל ָהאוֹ כֵ ל וְ ׁשוֹ ֶתה וְ ַא ַחר ָּכ ְך ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל,
ָעלָ יו ַה ָּכתוּב אוֹ ֵמר" :וְ אוֹ ִתי ִה ׁ ְשלַ כְ ָּת ַא ֲח ֵרי ַ ּג ֶּו ָך" )מלכים א יד ,ט( ַ -אל ִּת ְק ֵרי " ַ ּג ֶּו ָך" ֶא ָּלא ֵ ּג ֶאיךָ.
ָא ַמר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא :לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִּנ ְת ָ ּג ָאה זֶ ה ִק ֵ ּבל ָעלָ יו ַמלְ כוּת ׁ ָש ַמיִם.

 85מהדורת וילא גורסת כאן בסוגרים עגולות :אמר רבי יצחק אמר רבי יוחן.
 86מהדורת וילא גורסת כאן בסוגרים עגולות:איכא דאמרי
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" ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמרַ :עד ׁ ָשלֹ ׁש ׁ ָשעוֹ ת".
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע.
" ַה ּקוֹ ֵרא ִמ ָ ּכאן וְ ֵא ָיל ְך לֹא ִה ְפ ִסיד".
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמר ַמר עו ְּק ָבא:
ֹאמר יוֹ צֵ ר אוֹ ר.
ו ִּבלְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא י ַ
ֵמ ִית ֵיבי:
ְ
" ַה ּקוֹ ֵרא ִמ ָ ּכאן וְ ֵא ָילך לֹא ִה ְפ ִסיד,
ְ ּכ ָא ָדם ׁ ֶשהוּא קוֹ ֵרא ַ ּב ּתוֹ ָרה,
יה"!
יה וְ ַא ַחת ְל ַא ֲח ֶר ָ
ֲא ָבל ְמ ָב ֵר ְך הוּא ׁ ְש ַּתיִ ם ְל ָפנֶ ָ
ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַרב ִח ְסדָּ א!
ְּתיו ְּב ָּתא!
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמר ַמר עו ְּק ָבא:
ַמאי "לֹא ִה ְפ ִסיד"?
ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְפ ִסיד ְ ּב ָרכוֹ ת.
ַּת ְניָא נ ִַּמי ָהכֵ י:
ְ
" ַה ּקוֹ ֵרא ִמ ָ ּכאן וְ ֵא ָילך לֹא ִה ְפ ִסיד,
ְ ּכ ָא ָדם ׁ ֶש ּקוֹ ֵרא ַ ּב ּתוֹ ָרה,
יה".
יה וְ ַא ַחת ְל ַא ֲח ֶר ָ
ֲא ָבל ְמ ָב ֵר ְך הוּא ׁ ְש ַּתיִ ם ְל ָפנֶ ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ָמנִ י:
ָ ּגדוֹ ל ַה ּקוֹ ֵרא ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע ְ ּבעוֹ נ ָָת ּה יוֹ ֵתר ֵמ ָהעוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה,
ִמדְּ ָק ָּתנֵיַ " :ה ּקוֹ ֵרא ִמ ָ ּכאן וְ ֵא ָיל ְך לֹא ִה ְפ ִסיד ְ ּכ ָא ָדם ַה ּקוֹ ֵרא ַ ּב ּתוֹ ָרה",
ִמ ְּכלָ ל  -דְּ קוֹ ֵרא ְ ּבעוֹ נ ָָת ּה ָע ִדיף.

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ
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ִמ ְׁשנָה

ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
ָ ּב ֶע ֶרב ָ ּכל ָא ָדם יַ ֶּטה וְ יִ ְק ָרא ,ו ַּבבּ ֶֹקר יַ ֲעמוֹ ד,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ו ְּב ׁ ָשכְ ְ ּב ָך ו ְּבקו ֶּמ ָך" )דברים ו ,ז(.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ָ ּכל ָא ָדם קוֹ ֵרא ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ ,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ו ְּבלֶ כְ ְּת ָך ַבדֶּ ֶר ְך".
ִאם ֵ ּכן ָל ָּמה נֶ ֱא ַמר" :ו ְּב ׁ ָשכְ ְ ּב ָך ו ְּבקו ֶּמ ָך"?
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ְ ּבנֵ י ָא ָדם ׁשוֹ ְכ ִבים ,ו ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ְ ּבנֵ י ָא ָדם עוֹ ְמ ִדים.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן:
יתי ָ ּבא ַ ּבדֶּ ֶר ְך וְ ִה ֵּט ִתי ִל ְקרוֹ ת ְ ּכ ִד ְב ֵרי ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ,וְ ִס ַ ּכנְ ִּתי ְ ּב ַע ְצ ִמי ִמ ּ ְפנֵ י ַה ִ ּל ְס ִטים.
ֲאנִ י ָהיִ ִ
ָ
ית ָלחוּב ְ ּב ַע ְצ ְמךֶ ׁ ,ש ָע ַב ְר ָּת ַעל דִּ ְב ֵרי ֵ ּבית ִה ֵ ּלל".
ָא ְמר ּו לוֹ ּ ְ :כ ַדי ָהיִ ָ
ְ ּג ָמ ָרא

יא ,א ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ֵ ּבית ִה ֵּלל ָקא ְמ ָפ ְר ׁ ֵשי ַט ֲע ַמיְיה ּו וְ ַט ֲע ָמא דְּ ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי,
ֶא ָּלא ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ַמאי ַט ֲע ָמא לֹא ָא ְמ ֵרי ְּכ ֵ ּבית ִה ֵּלל?
ָא ְמ ֵרי לָ ְך ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי:
ָ
ָ
ֵימא ְק ָרא ' ַ ּבבּ ֶֹקר ו ָּב ֶע ֶרב'ַ ,מאי " ְ ּב ׁ ָשכְ ְ ּבך ו ְּבקו ֶּמך"?
ִאם ֵּכן נ ָ
ִ ּב ׁ ְש ַעת ׁ ְשכִ ָיבה ְ ׁ -שכִ ָיבה ַמ ָּמ ׁש,
ו ִּב ׁ ְש ַעת ִק ָימה ִ -ק ָימה ַמ ָּמ ׁש.
ּו ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ַהאי "ו ְּבלֶ כְ ְּת ָך ַבדֶּ ֶר ְך" ַמאי ָע ִביד לְ ה ּו?
ַההוּא ִמ ָ ּב ֵעי לְ ה ּו לְ כִ ְד ַּת ְניָא:
"" ְ ּב ׁ ִש ְב ְּת ָך ְ ּב ֵב ֶית ָך" ְ ּ -פ ָרט ְלעוֹ ֵסק ְ ּב ִמ ְצוָ ה.
"ו ְּבלֶ כְ ְּת ָך ַבדֶּ ֶר ְך" ְ ּ -פ ָרט ְל ָח ָתן.
ִמ ָ ּכאן ָא ְמר ּו ַהכּ וֹ נֵ ס ֶאת ַה ְ ּבתו ָּלה ּ ָפטוּר וְ ֶאת ָה ַא ְל ָמנָ ה ַח ָ ּייב".
ַמאי ַמ ׁ ְש ַמע?
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ְ
ִּכי "דֶּ ֶר ְך" ַ -מה דֶּ ֶרך ְר ׁשוּתַ ,אף ָּכל ְר ׁשוּת.
ִמי לֹא ַע ְס ִקינָן דְּ ָקא ָאזִ יל לִ ְד ַבר ִמצְ וָ ה,
וַ ֲא ִפילּ ּו ָהכֵ י ָא ַמר ַר ְח ָמנָא לִ ְק ֵרי!
ִאם ֵּכן לִ כְ ּתוֹ ב ַר ְח ָמנָא ' ְ ּב ׁ ֶש ֶבת' 'ו ְּבלֶ כֶ ת' ַ -מאי " ְ ּב ׁ ִש ְב ְּת ָך ו ְּבלֶ כְ ְּת ָך"?
ַיב ְּתָ ,הא דְּ ִמצְ וָ ה ּ ְפ ִט ַירת.
ְ ּב ׁ ֶש ֶבת דִּ ָיד ְך ,ו ְּבלֶ כֶ ת דִּ ָיד ְך הוּא דְּ ִמ ַח ּי ְ
ִאי ָהכֵ י,
ֲא ִפילּ ּו כּ וֹ נֵס ֶאת ָה ַאלְ ָמנָ ה נ ִַּמי!
ַהאי ָט ִריד ,וְ ַהאי לֹא ָט ִריד.
ִאי ִמ ׁ ּשוּם ִט ְרדָּ א ֲא ִפילּ ּו ָט ְב ָעה ְס ִפינָ תוֹ ַ ּב ּיָם נ ִַּמי!
וְ כִ י ֵּת ָימא ָהכֵ י נ ִַּמי,
ַא ָּל ָּמה ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ז ְַבדָּ א ָא ַמר ַרב:
ָא ֵבל ַח ּיָיב ְ ּבכָ ל ַה ִּמצְ וֹ ת ָה ֲאמוּרוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרה חוּץ ִמן ַה ְּת ִפ ִּילין,
ׁ ֶש ֲה ֵרי נ ֱֶא ַמר ָ ּב ֶהם ּ ְפ ֵאר,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרְ ּ " :פ ֵא ְר ָך ֲחבוֹ ׁש ָעלֶ ָיך" )יחזקאל כד ,יז(!

רש"י
מתי'
יטה .על צדו:
בשכבך .דרך שכיבה:
יעמוד .דכתיב ובקומך:
כדרכו .או בקימה או בשכיבה או
בישיבה או מהלך:
גמ'
בשבתך בביתך פרט לעוסק
במצוה .לקמיה מפרש מאי משמע:
ובלכתך בדרך פרט לחתן .ואע''ג
דחתן מי עוסק במצוה הוא אי לאו
קרא יתירה לא פקא לן מקרא
קמא דכיון דעוסק במצוה לא כתיב
בקרא בהדיא אלא מיעוטא בעלמא
הוא דקא דרשין מביתך וממעטין
מיה עוסק במלאכת מצוה דאיכא
טרדא אבל חתן דטרדא דמחשבה
בעלמא הוא שמחשב על עסק
בתולים אי לאו קרא יתירה לא
אתמעוט:
הכוס את הבתולה פטור .שטרוד
במחשבת בעילת מצוה:
מאי משמע .פרט לעוסק במצוה:
כי דרך .בשבתך ובלכתך הוקשו
לדרך:
מי לא עסקין כו' .כלומר מלן
דבדרך רשות לחודא איירי קרא
הא קרא דרך סתמא כתיב וממילא
משתמע מי מייה דרך מצוה
ואפילו הכי אמר רחמא ליקרי:
אי משום טרדא .דמחשבה פטרת
ליה אפילו טבעה ספיתו מי:
אלמה אמר רבי אבא .כמו למה
אמר אע''פ שטרוד בצערו חייב בכל
המצות חוץ מן התפילין שאמר
בהם פאר ליחזקאל פארך חבוש
עליך וגו' וכיון דבעו פאר ואבל
מתגולל בצערו בעפר אין זה פאר:
טריד טרדא דמצוה .וכיון דאן
מיעוט בעלמא דרשין פרט לחתן
מסתייך אם ממעטת מייה טרדא
דמצוה:
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ָה ָתם ָט ִריד ִט ְרדָּ א דְּ ִמצְ וָ ה,
ָהכָ א ָט ִריד ִט ְרדָּ א דִּ ְר ׁשוּת.
ּו ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי?
רש"י

ַההוּא ִמ ָ ּב ֵעי לְ ה ּוְ ּ :פ ָרט לִ ׁ ְשלו ֵּחי ִמצְ וָ ה.
וב''ה אמרי לך .הי מי דקרא
למדרש מייה פרט לחתן אתא
ממילא ש''מ בלכת דידך הוא
ּו ֵ ּבית ִה ֵּלל?
דמחייבת אלמא בדרך מי קרי:
עוסקין במלאכתן וקורין .לקמן
מוקמין לה בפרק שי )ד' טז:(.
ָא ְמ ֵריִ :מ ֵּמילָ א ׁ ְש ַמע ִמינ ָּה דַּ ֲא ִפילּ ּו ַ ּבדֶּ ֶר ְך נ ִַּמי ָק ֵרי.
הטה רבי אלעזר בן עזריה .כב''ש:
לאחד שאמרו לו זקך מגודל אמר
להם יהיה זה כגד המשחיתים.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
משל שלך דומה לאחד שאומרים
:
ים
ר
מ
אוֹ
ל
ל
" ֵ ּבית ִה ֵ ּ
ִ
ְ
לו זקך אה ומגודל והוא אומר
ְ
אכ ָּתן וְ קוֹ ִרין,להם הואיל וקלסתם אותו אף הוא
עוֹ ְמ ִדין וְ קוֹ ִרין ,יוֹ ׁ ְש ִבין וְ קוֹ ִרין ,ו ַּמ ִּטין וְ קוֹ ִרין ,הוֹ ְל ִכין ַ ּבדֶּ ֶרך וְ קוֹ ִרין ,עוֹ ִ ׂ
שין ִ ּב ְמ ַל ְ
יהיה כגד המשחיתים הגדול הזה
,
ד
ח
א
ו ַּמ ֲע ֶ ׂ
ָ
שה ְ ּב ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל וְ ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ הֶ ׁ ,ש ָהי ּו ְמסו ִ ּּבין ְ ּב ָמקוֹ ם ֶ
יהיה תון לתער ולמספרים שאביא
עליו ואשחיתו:
וְ ָהיָ ה ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל מו ֶּּטה ,וְ ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה זָ קוּף,
עכשיו שאי הטתי .הרי אי
יאת ׁ ְש ַמע,
יע זְ ַמן ְק ִר ַ
ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
כמקלס את מעשיך שהיית מוטה
ואתה זקפת:
ִה ָּטה ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר,
ב''ה מי אית להו מטין .דבמטין
,
אל
וְ זָ ַקף ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵע
מי שרו כדאמרין לעיל מטין
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה ְל ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
וקורין:
אבל .עכשיו כיון דעד השתא היית
יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ָא ִחיֶ ,א ְמ ׁשוֹ ל ְל ָך ָמ ׁ ָשל ְל ָמה ַהדָּ ָבר דּ וֹ ֶמה:
זקוף ועכשיו הטית אם לא זקפתי
ָמ ׁ ָשל ְל ֶא ָחד ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים לוֹ ' :זְ ָקנְ ָך ְמגוּדָּ ל',
אי יראו התלמידים ויקבעו
הלכה:
יתים,
ָא ַמר ָל ֶהם :יִ ְהיֶ ה ְ ּכנֶ ֶגד ַה ַּמ ׁ ְש ִח ִ
ַאף ָ ּכ ְך ַא ָּתהּ ָ ,כל זְ ַמן ׁ ֶש ֲאנִ י זָ קוּף ַא ָּתה מו ֶּּטהַ ,ע ְכ ׁ ָשיו ְ ּכ ׁ ֶש ֲאנִ י ִה ֵּט ִתי ַא ָּתה זָ ַק ְפ ָּת!
ית ְ ּכ ִד ְב ֵרי ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי.
יתי ְ ּכ ִד ְב ֵרי ֵ ּבית ִה ֵ ּלל ,וְ ַא ָּתה ָע ִ ׂ
ָא ַמר לוֹ ֲ :אנִ י ָע ִ ׂ
ש ָ
ש ִ
וְ לֹא עוֹ דֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ָּמא יִ ְרא ּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים וְ יִ ְק ְ ּבע ּו ֲה ָל ָכה ְלדוֹ רוֹ ת".
ַמאי "וְ לֹא עוֹ ד"?
וְ כִ י ֵּת ָימא ֵ ּבית ִה ֵּלל נ ִַּמי ִאית לְ ה ּו ' ַמ ּ ִטין',
ָהנֵי ִמ ֵּילי דְּ ַמ ּ ֶטה וְ ָא ָתא ֵמ ִע ָ ּיק ָרא,
ֲא ָבל ָהכָ א ֵּכיוָ ן דְּ ַעד ַה ׁ ְש ָּתא ֲהוֵ ית זָ קוּף וְ ַה ׁ ְש ָּתא מו ּ ֶּטה,
ָא ְמ ֵריְ ׁ :ש ַמע ִמינ ָּה ְּכ ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ְס ִב ָירא לְ ה ּו! " ׁ ֶש ָּמא יִ ְרא ּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים וְ יִ ְק ְ ּבע ּו ֲה ָל ָכה ְלדוֹ רוֹ ת".
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ָּתנֵי ַרב י ְֶחזְ ֵקאל:
שה".
שהּ ְ ,כ ִד ְב ֵרי ֵ ּבית ִה ֵ ּלל ָ -ע ָ ׂ
שה ְ ּכ ִד ְב ֵרי ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי – ָע ָ ׂ
" ָע ָ ׂ
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר:
ָע ָׂשה ְּכ ִד ְב ֵרי ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי  -לֹא ָע ָׂשה וְ לֹא כְ לוּם.

רש"י
לא קיימת כו' .וכי היכי דעשה
כדברי ב''ה לא עשה ולא כלום
לדברי ב''ש אף העושה כדברי בית
שמאי לא עשה ולא כלום לדברי
ב''ה:

דִּ ְתנַן:
ֹאשוֹ וְ רוּבּ וֹ ַ ּב ּסו ָ ּּכה וְ ׁ ֻש ְל ָחנוֹ ְ ּבתוֹ ְך ַה ַ ּביִ ת:
" ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה ר ׁ
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאיּ :פוֹ ְס ִלין.
ּו ֵ ּבית ִה ֵ ּללַ :מ ְכ ׁ ִש ִירין.
ָא ְמר ּו ָל ֶהם ֵ ּבית ִה ֵ ּלל ְל ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי:
שה ׁ ֶש ָה ְלכ ּו זִ ְקנֵ י ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי וְ זִ ְקנֵ י ֵ ּבית ִה ֵ ּלל ְל ַב ֵ ּקר ֶאת ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן ַהחוֹ ָרנִ ית,
ַמ ֲע ֶ ׂ
ְ
ֹאשוֹ וְ רוּבּ וֹ ַ ּב ּסו ָ ּּכה וְ ׁ ֻש ְל ָחנוֹ ְ ּבתוֹ ך ַה ַ ּביִ ת ,וְ לֹא ָא ְמר ּו לוֹ ְ ּכלוּם.
ְמ ָצאוּה ּו ׁ ֶש ָהיָ ה ר ׁ
ימ ָּת ִמ ְצוַ ת סו ָ ּּכה ִמ ָ ּי ֶמ ָ
ּ
יך".
י
ק
ֹא
ל
ג
ה
נוֹ
ית
ה
ן
כ
ּ
ם
א
:
לוֹ
ו
ר
מ
א
ם
ה
ף
א
?!
ה
א
ר
ַ ֵ ָ ְ ּ
ִַ ְ
ִ ֵ ָ יִ ָ ֵ
ָא ְמר ּו ָל ֶהםִ :מ ׁ ּ ָשם ְ ָ יָ
ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק ָא ַמר:
ָע ָׂשה ְּכ ִד ְב ֵרי ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ַ -ח ּיָיב ִמ ָיתה.
דִּ ְתנַן:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן:
יתי ָ ּבא ַ ּבדֶּ ֶר ְך וְ ִה ֵּט ִתי ִל ְקרוֹ ת ְ ּכ ִד ְב ֵרי ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי,
ֲאנִ י ָהיִ ִ
ּ
וְ ִס ַ ּכנְ ִּתי ְ ּב ַע ְצ ִמי ִמ ְפנֵ י ַה ִ ּל ְס ִטים,
ית ָלחוּב ְ ּב ַע ְצ ְמ ָך ׁ ֶש ָע ַב ְר ָּת ַעל דִּ ְב ֵרי ֵ ּבית ִה ֵ ּלל".
ָא ְמר ּו לוֹ ּ ְ :כ ַדאי ָהיִ ָ
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ִמ ְׁשנָה

יה,
יה ,וְ ַא ַחת ְל ַא ֲח ֶר ָ
ַ ּב ׁ ּ ַש ַחר ְ -מ ָב ֵר ְך ׁ ְש ַּתיִ ם ְל ָפנֶ ָ
יה,
יה ,ו ׁ ְּש ַּתיִ ם ְל ַא ֲח ֶר ָ
ו ָּב ֶע ֶרב ְ -מ ָב ֵר ְך ׁ ְש ַּתיִ ם ְל ָפנֶ ָ
ַא ַחת ֲארו ָ ּּכה וְ ַא ַחת ְק ָצ ָרה,
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָא ְמר ּו ְל ַה ֲא ִר ְ
יך ֵ -אינוֹ ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַקצֵּ ר,
ְל ַקצֵּ ר ֵ -אינוֹ ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַה ֲא ִר ְ
יך,
ַל ְח ּתוֹ ם ֵ -אינוֹ ַר ׁ ּ ַשאי ׁ ֶשלּ ֹא ַל ְח ּתוֹ ם,
ׁ ֶשלּ ֹא ַל ְח ּתוֹ ם ֵ -אינוֹ ַר ׁ ּ ַשאי ַל ְח ּתוֹ ם.
ְ ּג ָמ ָרא

ַמאי ְמ ָב ֵר ְך?

ָא ַמר ַר ִ ּבי י ֲַעקֹב ָא ַמר ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָ א:
יא ,ב "יוֹ ֵצר אוֹ ר וּבוֹ ֵרא ח ׁ ֶֹש ְך" )ישעיה מה ,ז(.
לֵ ָימא' :יוֹ צֵ ר אוֹ ר וּבוֹ ֵרא נוֹ גַ ּה'?
ְּכ ִדכְ ִתיב ָק ָא ְמ ִרינַן.
שה ׁ ָשלוֹ ם וּבוֹ ֵרא ָרע" ִ -מי ָקא ָא ְמ ִרינַן ְּכ ִדכְ ִתיב?!
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה" :עֹ ֶ ׂ
ֶא ָּלא ְּכ ִתיבָ " :רע" וְ ָק ִרינַןַ ' :הכּ ֹל'!
ישנָא ְמ ַע ְּליָא.
לִ ׁ ְ
ישנָא ְמ ַע ְּליָא!
ָהכָ א נ ִַּמי ,לֵ ָימא' :נוֹ גַ ּה' לִ ׁ ְ
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא:
ּ
ְּכ ֵדי לְ ַהזְ ִּכיר ִמדַּ ת יוֹ ם ַ ּב ַּליְ לָ ה ,ו ִּמדַּ ת לַ יְלָ ה ַ ּביוֹ ם.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ִמדַּ ת לַ ְילָ ה ַ ּב ּיוֹ ם ִּכ ְד ָא ְמ ִרינַן :יוֹ צֵ ר אוֹ ר וּבוֹ ֵרא ח ׁ ֶֹש ְך,
ֶא ָּלא ִמדַּ ת יוֹ ם ַ ּב ַּליְ לָ ה ֵ -היכִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת לָ ּה?
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
ְ
ְ
גּוֹ לֵ ל אוֹ ר ִמ ּ ְפנֵי ח ׁ ֶֹשך וְ ח ׁ ֶֹשך ִמ ּ ְפנֵי אוֹ ר.
וְ ִא ָיד ְך ַמאי ִהיא?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה.
וְ כֵ ן אוֹ ֵרי לֵ ּיה ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר לְ ַר ִ ּבי ּ ְפ ָדת ְ ּב ֵר ּיה:
ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה.
ַּת ְניָא נ ִַּמי ָהכֵ י:
" ֵאין אוֹ ְמ ִרים ' ַא ֲה ַבת עוֹ ָלם' ֶא ָ ּלא ' ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה'.
וְ ַר ָ ּבנָ ן ָא ְמ ֵרי:
' ַא ֲה ַבת עוֹ ָלם',
וְ ֵכן הוּא אוֹ ֵמר" :וְ ַא ֲה ַבת עוֹ לָ ם ֲא ַה ְב ִּת ְיך ַעל ֵּכן ְמ ׁ ַשכְ ִּת ְ
יך ָח ֶסד" )ירמיה לא ,ג(".

רש"י
מתי'
בשחר מברך שתים וכו' .כדאמר
בברכות ירושלמי שבע ברכות הללו
על שם )תהילים קיט( שבע ביום
הללתיך:
אחת ארוכה ואחת קצרה .אשתים
לאחריה דערבית קאי )''א ארוכה
אמת ואמוה קצרה השכיבו(:
לחתום .בברוך:
שלא לחתום .כגון ברכת הפירות
ומצות:
גמ'
מאי מברך .שתים לפיה דשחר
מאי יהו:
יוצר אור ובורא חשך )עושה שלום
ובורא רע( .לקמיה מפרש אידך
מאי היא דאילו ברכה דישתבח
איה מן המין שהיא לאחרי פסוקי
דזמרה כמו ברכת הלל ואומרים
אותה קודם זמן קריאת שמע אם
ירצו:
כדכתיב קאמרי' .כתיב בקרא יוצר
אור ובורא חשך עושה שלום ובורא
רע:
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ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ִה ׁ ְש ִּכים לִ ׁ ְשנוֹ ת ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ָק ָרא ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע  -צָ ִר ְיך לְ ָב ֵר ְך,
ִמ ׁ ּ ֶש ָ ּק ָרא ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע ֵ -אינוֹ צָ ִר ְיך לְ ָב ֵר ְךֶ ׁ ,ש ְּכ ָבר נ ְִפ ַטר ְ ּב' ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה'.
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
לְ ִמ ְק ָרא צָ ִר ְיך לְ ָב ֵר ְך ,וּלְ ִמ ְד ָר ׁש ֵאינוֹ צָ ִר ְיך לְ ָב ֵר ְך.
וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ָא ַמר:
לְ ִמ ְק ָרא וּלְ ִמ ְד ָר ׁש צָ ִר ְיך לְ ָב ֵר ְך ,לְ ִמ ׁ ְשנָה ֵאינוֹ צָ ִר ְיך לְ ָב ֵרךְ.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ַאף לְ ִמ ׁ ְשנָה נ ִַּמי צָ ִר ְיך לְ ָב ֵר ְךֲ ,א ָבל לְ ַתלְ מוּד ֵאינוֹ צָ ִר ְיך לְ ָב ֵר ְך.
וְ ָר ָבא ָא ַמר:
ַאף לְ ַתלְ מוּד צָ ִר ְיך 87לְ ָב ֵרךְ.
דְּ ָא ַמר ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ׁ ּ ִשי:
זִ ְימנִין ַס ִ ּג ִיאין ֲהוָ ה ָק ִא ְימנָא ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב לִ ְתנ ּויֵי ּ ִפ ְר ִקין ְ ּב ִס ְפ ָרא דְּ ֵבי ַרב,
ֲהוָ ה ַמ ְקדִּ ים וְ ָקא ָמ ׁ ֵשי י ֵָד ּיה ו ָּב ִר ְיך ,ו ַּמ ְתנֵי לָ ן ּ ִפ ְר ִקין.
ַמאי ְמ ָב ֵר ְך?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲא ׁ ֶשר ִקדְּ ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמצְ וֹ ָתיו וְ צִ ָ ּונ ּו לַ ֲעסוֹ ק ְ ּב ִד ְב ֵרי ּתוֹ ָרה.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְמ ַס ּיֵים ָ ּב ּה ָהכֵ י:
ָ
ָ
ַה ֲע ֶרב נָא ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶאת דִּ ְב ֵרי ּתוֹ ָר ְתך ְ ּב ִפינ ּו ו ְּב ִפ ִיפ ּיוֹ ת ַע ְּמך ֵ ּבית יִ ְׂש ָר ֵאל,
וְ נ ְִהיֶה ֲאנ ְַחנ ּו וְ צֶ ֱאצָ ֵאינ ּו וְ צֶ ֱאצָ ֵאי ַע ְּמ ָך ֵ ּבית ִי ְׂש ָר ֵאל ֻּכ ָּלנ ּו יוֹ ְד ֵעי ׁ ְש ֶמ ָך וְ עוֹ ְס ֵקי ּתוֹ ָר ֶתךָ,
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ַה ְמלַ ֵּמד ּתוֹ ָרה לְ ַע ּמוֹ ִי ְׂש ָר ֵאל.
וְ ַרב ַה ְמנוּנָ א ָא ַמר:
ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים וְ נָ ַתן לָ נ ּו ֶאת ּתוֹ ָרתוֹ ,
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' נוֹ ֵתן ַה ּתוֹ ָרה.
ָא ַמר ַרב ַה ְמנוּנָ א:
זוֹ ִהיא ְמעו ָּּלה ׁ ֶש ַ ּב ְ ּב ָרכוֹ ת.
ִהלְ ָּכ ְך לֵ ְימ ִרינְה ּו לְ כו ְּּלה ּו.
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רש"י
שכבר פטר באהבה רבה .שיש בה
מעין ברכת התורה ותן בלבו
ללמוד וללמד לשמור ולעשות
ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך
ותלמדם חקי רצוך :מדרש .הוא
קרוב למקרא כגון מכילתא וספרא
וספרי שהם מדרשי מקראות:
לגמרא אין צריך לברך .אפילו
קודם אהבה רבה קאמר והכי
מוכח מילתא בפרק שי:
אף לגמרא צריך לברך .שהוא עיקר
התורה שממו הוראה יוצאה
גמרא הייו סברת טעמי משה
ותירוצי משיות הסותרות זו את
זו וחסורי מחסרא:
ומברך .ברכת התורה:
ור' יוחן מסיים בה הכי .דבעי
פתיחה בברוך וחתימה בברוך:
הערב א ה' אלהיו .יערבו עליו
לעסוק בהם מאהבה:
ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו
ישראל .גרסין .ולא גרסין למדי
חקיך שאין זו ברכה והודאה על
שעבר אלא לשון בקשה ודוד כי
אמרה )בתהלים קיט( לא לשם
ברכה אמרה אלא בלשון בקשה.
והכי קאמר ה' שאתה ברוך למדי
חקיך:
וזו היא מעולה שבברכות .התורה
לפי שיש בה הודאה למקום וקילוס
לתורה ולישראל:

דוּרה
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רש"י

ְּתנַן ָה ָתם:
תן התם .במסכת תמיד:
אמר להם הממוה .והוא סגן
" ָא ַמר ָל ֶהם ַה ְממ ּו ֶ ּנהּ ָ :ב ְרכ ּו ְ ּב ָר ָכה ַא ַחת וְ ֵהם ֵ ּב ְרכ ּו,
הכהים כדאי' ביומא הייו סגן
ֹאמר,
וְ ָק ְרא ּו ֲע ֶ ׂ
ש ֶרת ַהדִּ ְ ּברוֹ תְ ׁ ,ש ַמע ,וְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמוֹ ַע ,וַ ּי ֶ
הייו ממוה )בפירש''י שם טו:(:
ברכו ברכה אחת .לקמן מפרש מאי
ו ֵּב ְרכ ּו ֶאת ָה ָעם ׁ ָשלׁש ְ ּב ָרכוֹ תֱ ' :א ֶמת וְ יַ צִּ יב' ,וַ ֲעבוֹ ָדה ו ִּב ְר ַ ּכת כּ ֲֹהנִ ים,
היא ומן הברכות שלפי ק''ש היא
יפין ְ ּב ָר ָכה ַא ַחת ְל ִמ ׁ ְש ָמר ַה ּיוֹ ֵצא".
ו ְּב ׁ ַש ָ ּבת מוֹ ִס ִ
דהתם מסדר לכוליה סדר עבודת
השחר וקאמר דלאחר שסדרו
האברים ע''ג הכבש ומלחום ירדו
ַמאי " ְ ּב ָר ָכה ַא ַחת"?
ובאו להם ללשכת הגזית לקרות את
שמע והדר תי אמר להם הממוה
ברכו ברכה אחת והם ברכו וקראו
ִּכי ָהא דְּ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ַא ָ ּבא ִא ְ ּקלַ ע ּו לְ ַההוּא ַא ְת ָרא,
עשרת הדברות:
ָ ּבע ּו ִמ ַּניְיה ּוַ :מאי " ְ ּב ָר ָכה ַא ַחת"? לֹא ֲהוָ ה ִ ּב ַידיְיה ּו,
וברכו את העם .עם העם:
ועבודה .בשביל העבודה שעשו היו
וְ ָאת ּו ׁ ַש ּיְילוּה ּו לְ ַרב ַמ ְתנָ ה  -לֹא ֲהוָ ה ִ ּב ֵיד ּיה.
מברכין אחריה רצה ה' אלהיו
ָאת ּו ׁ ַש ּיְילוּה ּו לְ ַרב ְיהו ָּדה,
עבודת עמך ישראל ואשי ישראל
ָא ַמר לְ ה ּוָ :הכֵ י ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאלַ :א ֲה ָבה ַר ָ ּבה.
ותפלתם תקבל ברצון ברוך המקבל
עבודת עמו ישראל ברצון אי מי
שאותך לבדך ביראה עבוד:
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ְִר ָיקא ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש:
וברכת כהים .לברך את העם
ובשאר תפלה לא היה להם פאי ואף
יוֹ צֵ ר אוֹ ר.
זמן קריאת שמע לא הגיע כדאמר
במסכת יומא )דף לז ע''ב הקורא את
שמע עם אשי משמר ועם אשי
ִּכי ָא ָתא ַרב ִיצְ ָחק ַ ּבר יוֹ ֵסף ָא ַמר:
מעמד לא יצא לפי שאשי משמר
ָהא דְּ ַר ִ ּבי זְ ִר ָיקא לָ או ְ ּב ֵפירו ּׁש ִא ְּת ַמר ֶא ָּלא ִמ ְּכלָ לָ א ִא ְּת ַמר,
מקדימין וכו' :מוסיפין ברכה אחת.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ְִר ָיקא ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש:
לקמיה מפרש לה :למשמר היוצא.
שהמשמרות מתחלפות ביום השבת
זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת ְ ּב ָרכוֹ ת ֵאין ְמ ַע ְּכבוֹ ת זוֹ ֶאת זוֹ .
כדאמרין במסכת סוכה )דף ו(:
משמר היוצא עושה תמיד של שחר
ומוספין ומשמר הכס עושה תמיד
ִאי ַא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא 'יוֹ צֵ ר אוֹ ר' ֲהו ּו ָא ְמ ֵרי ַ -היְינ ּו דִּ ְב ָרכוֹ ת ֵאין ְמ ַע ְּכבוֹ ת זוֹ ֶאת זוֹ דְּ לֹא ָקא ָא ְמ ֵרי ' ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה',
של בין הערבים ובזיכין:
ֶא ָּלא ִאי ַא ְמ ַר ְּת ' ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה' ֲהו ּו ָא ְמ ֵרי ַ -מאי ְ ּב ָרכוֹ ת ֵאין ְמ ַע ְּכבוֹ ת זוֹ ֶאת זוֹ ?!
מאי ברכה אחת .דקתי רישא איזו
דִּ לְ ָמא ַהאי דְּ לֹא ָא ְמ ֵרי 'יוֹ צֵ ר אוֹ ר' ִמ ׁ ּשוּם דְּ לֹא ָמ ָטא זְ ַמן יוֹ צֵ ר אוֹ ר ,וְ כִ י ָמ ָטא זְ ַמן יוֹ צֵ ר אוֹ ר ֲהו ּו ָא ְמ ֵרי .מן הברכות הוא אומר:
לאו בפרוש אתמר .לא שמע מפי ר''ל
שאמ' בפירוש מאי ברכה אחת יוצר
וְ ִאי ִמ ְּכלָ לָ אַ ,מאי?
אור:
זאת אומרת .דקתי ברכו ברכה
אחת:
דְּ ִאי ִמ ְּכלָ לָ א לְ עוֹ לָ ם ' ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה' ֲהו ּו ָא ְמ ֵרי ,וְ כִ י ָמ ָטא זְ ַמן 'יוֹ צֵ ר אוֹ ר' ֲהו ּו ָא ְמ ֵרי לֵ ּיה,
ברכות אין מעכבות זו את זו .בירך
את האחת ולא בירך את השיה
ו ַּמאי " ְ ּב ָרכוֹ ת ֵאין ְמ ַע ְ ּכבוֹ ת זוֹ ֶאת זוֹ " ֵ -ס ֶדר ְ ּב ָרכוֹ ת.
פקא מיהא ידי חובתו בההיא
שבירך ואין חברתה מעכבת לומר
שאין זו מועלת בלא זו ומהכא שמע
רבי זריקא דס''ל לר''ל דהך ברכה
אחת יוצר אור היא:
אי אמרת בשלמא יוצר אור הוו
אמרי .ולא אהבה רבה ואע''ג דמטא
ליה זמא שאף בלילה ראוי לומר כל
שכן דכיון דאמרי יוצר אור ודאי
מטיא זמה ואפ''ה לא אמרי אלא
יוצר אור ותו לא אמרי לה הייו
דקאמר שמע מיה ברכות אין
מעכבות זו את זו:
אלא אי אמרת .הך ברכה דקאמרי
אהבה רבה היכי ש''מ דאין מעכבות
זו את זו דלמא האי דלא אמרי יוצר
אור משום דלא מטא זמיה הוא וכי
מטא זמיה אמרי לה ואע''ג דקרו
איהו ק''ש לא מטא זמיה
כדאמרין בעלמא )יומא לז (:הקורא
את שמע עם אשי משמר לא יצא
שאשי משמר מקדימין:
ואי מכללא מאי .וכי אמר ליה
מכללא מאי גריעותא איכא דאמר
לאו בפירוש אתמר הא שפיר מצי
למשמע מכללא דיוצר אור קא אמרי
ומשין ליכא למשמע מהכא דילמא
לעולם אימא לך אהבה רבה וכו':
הקדים
אם
ברכות.
סדר
המאוחרות:

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ
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ֹאמר ֱא ֶמת וְ יַ צִּ יב וַ ֲעבוֹ ָדה ו ִּב ְר ַ ּכת כּ ֲֹהנִ ים".
"וְ קוֹ ִרין ֲע ֶ ׂ
ש ֶרת ַהדִּ ְ ּברוֹ ת ׁ ְש ַמע וְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמוֹ ַע וַ ּי ֶ
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַאף ַ ּב ְ ּגבוּלִ ין ִ ּב ְ ּק ׁש ּו לִ ְקרוֹ ת ֵּכןֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ְּכ ָבר ִ ּב ּ ְטלוּם ִמ ּ ְפנֵי ַּת ְרעוֹ ֶמת ַה ִּמינִין.
ַּת ְניָא נ ִַּמי ָהכֵ י:
" ַר ִ ּבי נָ ָתן אוֹ ֵמר:
ַ ּב ְ ּגבו ִּלין ִ ּב ְ ּק ׁש ּו ִל ְקרוֹ ת ֵ ּכן,
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ְ ּכ ָבר ִ ּב ְּטלוּם ִמ ּ ְפנֵ י ַּת ְרעוֹ ֶמת ַה ִּמינִ ין".
ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָס ַבר לְ ִמ ְק ְ ּב ִעינְה ּו ְ ּבסו ָּרא,
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ִח ְסדָּ אְּ :כ ָבר ִ ּב ּ ְטלוּם ִמ ּ ְפנֵי ַּת ְרעוֹ ֶמת ַה ִּמינִין.
ֲא ֵמ ַימר ָס ַבר לְ ִמ ְק ְ ּב ִעינְ ה ּו ִ ּבנ ְַה ְרדְּ ָעא,
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ׁ ּ ִשיְּ :כ ָבר ִ ּב ּ ְטלוּם ִמ ּ ְפ ֵני ַּת ְרעוֹ ֶמת ַה ִּמינִין.

יפין ְ ּב ָר ָכה ַא ַחת ַל ִּמ ׁ ְש ָמר ַה ּיוֹ ֵצא".
"ו ְּב ׁ ַש ָ ּבת מוֹ ִס ִ
ַמאי " ְ ּב ָר ָכה ַא ַחת"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ :
ִמ ׁ ְש ָמר ַה ּיוֹ צֵ א אוֹ ֵמר לְ ִמ ׁ ְש ָמר ַה ּנִכְ נָס:
ִמי ׁ ֶש ׁ ּ ִש ֵּכן ֶאת ׁ ְשמוֹ ַ ּב ַ ּביִ ת ַה ֶ ּזה הוּא י ׁ ְַש ִּכין ֵ ּבינֵיכֶ ם ַא ֲה ָבה וְ ַא ֲחוָ ה וְ ׁ ָשלוֹ ם וְ ֵריעוּת.

רש"י
בקשו .לקבוע עשרת הדברות
בקריאת שמע:
מפי תרעומת המיין .שלא יאמרו
לעמי הארץ אין שאר תורה אמת
ותדעו שאין קורין אלא מה שאמר
הקדוש ב''ה ושמעו מפיו בסיי:
המיין .עכו''ם:

דוּרה
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ּ ְפ ׁ ִש ָיטאֵ ,היכָ א דְּ ָקא נ ִָקיט ָּכ ָסא דְּ ַח ְמ ָרא ִ ּב ֵיד ּיה וְ ָק ָס ַבר דְּ ׁ ִשכְ ָרא הוּא,
ו ָּפ ַתח ו ְּמ ָב ֵר ְך ַאדַּ ְע ָּתא דְּ ׁ ִשכְ ָרא וְ ִס ּיֵים ִ ּב ְד ַח ְמ ָרא – יָצָ א,
דְּ ִאי נ ִַּמי ִאם ָא ַמר ׁ ֶש ַהכּ ֹל נ ְִהיֶ ה ִ ּב ְד ָברוֹ יָצָ א,
דְּ ָהא ְּתנַן:
" ַעל כּ ו ָ ּּלם ִאם ָא ַמר ׁ ֶש ַהכּ ֹל נִ ְהיֶ ה ִ ּב ְד ָברוֹ יָ ָצא"
ֶא ָּלא ֵהיכָ א דְּ ָקא נ ִָקיט ָּכ ָסא דְּ ׁ ִשכְ ָרא ִ ּב ֵיד ּיה וְ ָק ָס ַבר דְּ ַח ְמ ָרא הוּא,
ּ ָפ ַתח ו ָּב ִר ְיך ַאדַּ ְע ָּתא דְּ ַח ְמ ָרא וְ ִס ּיֵים ִ ּב ְד ׁ ִשכְ ָרא,
ַמאי?
ָ ּב ַתר ִע ַ ּיקר ְ ּב ָרכָ ה ַאזְ לִ ינָן ,אוֹ ָ ּב ַתר ֲח ִת ָימה ַאזְ לִ ינָ ן?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ׁ ַש ֲח ִרית ּ ָפ ַתח ְ ּב'יוֹ ֵצר אוֹ ר' וְ ִס ֵ ּיים ְ ּב' ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים'  -לֹא יָ ָצא,
ּ ָפ ַתח ְ ּב' ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים' וְ ִס ֵ ּיים ְ ּב'יוֹ ֵצר אוֹ ר' – יָ ָצא,
ַע ְר ִבית ּ ָפ ַתח ְ ּב' ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים' וְ ִס ֵ ּיים ְ ּב'יוֹ ֵצר אוֹ ר'  -לֹא יָ ָצא,
ּ ָפ ַתח ְ ּב'יוֹ ֵצר אוֹ ר' וְ ִס ֵ ּיים ְ ּב' ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים' – יָ ָצא,
ְ ּכ ָללוֹ ׁ ֶשל דָּ ָברַ :הכּ ֹל הוֹ ֵל ְך ַא ַחר ַה ִח ּתוּם".
ׁ ַשאנִי ָה ָתם ,דְּ ָק ָא ַמרּ ָ ' :ברו ְּך יוֹ צֵ ר ַה ְּמאוֹ רוֹ ת'.
ִיחא לְ ַרב דְּ ָא ַמרָּ :כל ְ ּב ָרכָ ה ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה ַהזְ ָּכ ַרת ַה ׁ ּ ֵשם ֵאינ ָּה ְ ּב ָרכָ ה – ׁ ַש ּ ִפיר,
ָהנ ָ
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן דְּ ָא ַמר ָּכל ְ ּב ָרכָ ה ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה ַמלְ כוּת ֵאי ָנ ּה ְ ּב ָרכָ ה ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ֶא ָּלאֵּ ,כיוָ ן דְּ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר עו ָּּלא:
ְּכ ֵדי לְ ַהזְ ִּכיר ִמדַּ ת יוֹ ם ַ ּב ַּליְ לָ ה ו ִּמדַּ ת לַ ְילָ ה ַ ּב ּיוֹ ם,
ִּכי ָק ָא ַמר ְ ּב ָרכָ ה ו ַּמלְ כוּת ֵמ ִע ָ ּיק ָראַ ,א ַּת ְרוַ יְיה ּו ָק ָא ַמר.
ָּתא ׁ ְש ַמע ִמ ּ ֵס ָיפא:
ְ
" ְ ּכ ָללוֹ ׁ ֶשל דָּ ָבר ַהכּ ֹל הוֹ ֵלך ַא ַחר ַה ִח ּתוּם".
" ְ ּכ ָללוֹ ׁ ֶשל דָּ ָבר"  -לְ ַא ּת ּויֵי ַמאי?
לָ או לְ ַא ּת ּויֵי ָהא דַּ ֲא ָמ ָרן?!
לֹא!
לְ ַא ּת ּויֵי נ ֲַה ָמא וְ ַת ְמ ֵרי.
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ּ
ִאילֵ ָימא דְּ ָאכַ ל נַ ֲה ָמא וְ ָק ָס ַבר דְּ ַת ְמ ֵרי ָאכַ ל ,ו ָּפ ַתח ַאדַּ ְע ָּתא דְּ ַת ְמ ֵרי וְ ִסיֵים ִ ּב ְדנַ ֲה ָמאַ ,היְינ ּו ַ ּב ְעיָין!
לֹא צְ ִריכָ א,
ְּכגוֹ ן דְּ ָאכַ ל ַּת ְמ ֵרי וְ ָק ָס ַבר נַ ֲה ָמא ָאכַ ל ,ו ָּפ ַתח ִ ּב ְדנַ ֲה ָמא וְ ִס ּיֵים ִ ּב ְד ַת ְמ ֵרי  -יָצָ א,
דַּ ֲא ִפילּ ּו ִס ּיֵים ִ ּב ְדנ ֲַה ָמא נ ִַּמי יָצָ א,
ַמאי ַט ֲע ָמא?
ּ
דְּ ַת ְמ ֵרי נ ִַּמי ֵמיזַ ן זַ יְינֵי.

רש"י
פתח בדשכרא וסיים בדחמרא.
תחלת הברכה אמר ע''מ שהכל
וכיון שהגיע למלך העולם זכר
שהוא יין ואמר פרי הגפן פשיטא לן
דיצא דהא אפילו סיים כל הברכה
כדעת פתיחתה ואמר שהכל יצא על
היין דתן וכו':
אלא .קא מבעיא לן פתח אדעתא
דחמרא כדי לסיים בפה''ג וכשהגיע
למלך העולם זכר שהוא שכר
וסיים שהכל מהו:
בתר עיקר ברכה אזלין .ועיקר
ברכה אדעתא דיין אמרה והוי
כמו שסיים ביין ואין ברכת היין
מוציאה ידי ברכת שכר שאין
השכר מן הגפן:
פתח ביוצר אור .כלומר אדעתא
דלימא יוצר אור:
וסיים במעריב ערבים .כשאמר
מלך העולם זכר וסיים אשר
בדברו מעריב ערבים:
שאי התם וכו' .כלומר דלמא
פתיחה איה כלום והא דקתי יצא
לפי שחוזר וחותם בה בברוך יוצר
המאורות וע''י חתימתה קאמר
דיצא אלא שהכל שאין חותם בה
בברוך ופתיחתה אדעתא דבורא
פרי הגפן הוא אימא דלא יצא:
מאי איכא למימר .היכי פיק
משום חתימתה הא אין מלכות
בחתימתה:
ה''ג אלא כיון דאמר כו' .אלא לא
תימא משום חתימתה יצא אלא
פתיחתה מי מעלייתא היא ולא
תפשוט מייה לחמרא ושכרא
דלגבי ברכות ערבית ושחרית הוא
דמצי למימר דכי פתח בזו וסיים
בזו יצא דהא כי פתח בשחרית
אדעתא דמעריב ערבים הוה דעתיה
לאדכורי בה מדת היום בלילה כגון
גולל אור וכי פתח ערבית אדעתא
דיוצר אור הוה דעתיה לאדכורי בה
מדת לילה כגון ובורא חשך הלכך
אדעתא דתרוייהו הויא:
לאו לאתויי הא דאמרן .כגון שכרא
וחמרא:
הייו בעיין .דהא ברכת התמרים
על העץ ועל פרי העץ איה עולה
לברכת הלחם ואי בהא פשטת
דהכל הולך אחר חתום ברכות הוא
הדין לחמרא ושכרא:
כל מי .שלא אמר ברכת אמת ויציב
כמו שתקוה וכן אמת ואמוה
בערבית לא יצא:

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ
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ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ִחינְ נָ א ָס ָבא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
ָּכל ׁ ֶשלּ ֹא ָא ַמר ' ֱא ֶמת וְ ַי ִ ּציב' ׁ ַש ֲח ִרית וֶ ' ֱא ֶמת וֶ ֱאמ ּונָה' ַע ְר ִבית  -לֹא יָ צָ א י ְֵדי חוֹ ָבתוֹ ,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :לְ ַה ִ ּגיד ַ ּבבּ ֶֹקר ַח ְסדֶּ ָך וֶ ֱאמוּנָ ְת ָך ַ ּב ֵּלילוֹ ת" )תהילים צב ,ג(.

וְ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ִחינְ נָ א ָס ָבא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
ַה ִּמ ְת ּ ַפ ֵּללְּ ,כ ׁ ֶשהוּא כּ וֹ ֵר ַע  -כּ וֹ ֵר ַע ְ ּב ָברו ְּך ,וּכְ ׁ ֶשהוּא זוֹ ֵקף  -זוֹ ֵקף ַ ּב ׁ ּ ֵשם.
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַמאי ַט ֲע ָמא דְּ ַרב?
דִּ כְ ִתיב" :ה' זוֹ ֵקף ְּכפו ִּפים" )תהילים קמו ,ח(.
ֵמ ִית ֵיבי:
" ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ְש ִמי נִ ַחת הוּא" )מלאכי ב ,ה(!
ִמי ְּכ ִתיב ' ִ ּב ׁ ְש ִמי'? " ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ְש ִמי" ְּכ ִתיב!
ָא ַמר לֵ ּיה ׁ ְשמו ֵּאל לְ ִח ָ ּייא ַ ּבר ַרב:
ְיתא דְּ ָא ַמר ֲאבוּךְ,
ּ
ַ ּבר או ְּריָאןָּ ,תא וְ ֵא ָימא לָ ְך ִמ ְּל ָתא ְמ ַע ְלי ָּ
ְ
ָהכֵ י ָא ַמר ֲאבו ְּךְּ :כ ׁ ֶשהוּא כּ וֹ ֵר ַע  -כּ וֹ ֵר ַע ְ ּב' ָברוּך'ְּ ,כ ׁ ֶשהוּא זוֹ ֵקף  -זוֹ ֵקף ַ ּב ׁ ּ ֵשם.
יב ,ב ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ִּכי ָּכ ַרע ָּ -כ ַרע ְּכ ִחיזְ ָראִּ ,כי ָקא זָ ִקיף  -זָ ִקיף ְּכ ִחיוְ יָא.

וְ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ִחינְ נָ א ָס ָבא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
ְ
ָּכל ַה ׁ ּ ָשנָ ה כּ ו ָּּל ּה ָא ָדם ִמ ְת ּ ַפ ֵּללָ ' :ה ֵאל ַה ָ ּקדוֹ ׁש'ֶ ' ,מלֶ ך אוֹ ֵהב צְ ָד ָקה ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפט' –
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָה וְ יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים,
חוּץ ֵמ ֲע ָׂש ָרה י ִָמים ׁ ֶש ֵ ּבין ר ׁ
ְ
ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ֵּללַ ' :ה ֶּמלֶ ְך ַה ָ ּקדוֹ ׁש'' ,וְ ַה ֶּמלֶ ך ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט'.
וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ָא ַמר ' ָה ֵאל ַה ָ ּקדוֹ ׁש' – יָ צָ א,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ ִ ּיגְ ַ ּב ּה ה' ְצ ָבאוֹ ת ַ ּב ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט וְ ָה ֵאל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְנִקדָּ ׁש ִ ּב ְצ ָד ָקה".
ֵא ָימ ַתי "וַ ִ ּי ְג ַ ּב ּה ה' ְצ ָבאוֹ ת ַ ּב ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט"?
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָה וְ ַעד יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ,וְ ָק ָא ַמר ' ָה ֵאל ַה ָ ּקדוֹ ׁש'!
ֵאלּ ּו ֲע ָׂש ָרה י ִָמים ׁ ֶש ֵּמר ׁ
ַמאי ֲהוָ ה ֲעלָ ּה?
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
' ָה ֵאל ַה ָ ּקדוֹ ׁש'ּ ,ו' ֶמלֶ ְך אוֹ ֵהב ְצ ָד ָקה ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפט'.
ַר ָ ּבה ָא ַמר:
ְ
' ַה ֶּמלֶ ְך ַה ָ ּקדוֹ ׁש' ,וְ ' ַה ֶּמלֶ ך ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט'.
וְ ִהלְ כְ ָתא:
ְּכ ַר ָ ּבה.

רש"י
שא' להגיד בבקר חסדך .וברכת
אמת ויציב כולה על חסד שעשה
עם אבותיו היא שהוציאם
ממצרים ובקע להם הים והעבירם
וברכת אמת ואמוה מדבר בה אף
על העתידות שאו מצפים שיקיים
לו הבטחתו ואמותו לגאלו מיד
מלכים ומיד עריצים ולשום פשו
בחיים ולהדריכו על במות אויביו
כל אלה הסים התדירים תמיד:
כשהוא כורע .באבות ובהודאה
כורע בברוך וזוקף את עצמו
כשהוא מזכיר את השם על שם ה'
זוקף כפופים )תהלים קמו(:
חת .לשון הכעה:
כחיזרא .שבט ביד אדם וחובטו
כלפי מטה בבת אחת:
זקיף כחיויא .בחת ראשו תחלה
ואח''כ גופו שלא תראה כריעתו
עליו כמשוי:
כחויא .כחש הזה כשהוא זוקף
עצמו מגביה הראש תחלה וזקף
מעט מעט:
המלך הקדוש .לפי שבימים הללו
הוא מראה מלכותו לשפוט את
העולם:
המלך המשפט .כמו מלך המשפט.
כמו ושאי הארון הברית )יהושע ג(
כמו ארון הברית וכן המסגרות
המכוות )מלכים ב טז( שהוא כמו
מסגרות המכוות וכן העמק
הפגרים )ירמיהו לא( כמו עמק
הפגרים:
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וְ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ִחינְ נָ א ָס ָבא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
ָּכל ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ לְ ַב ֵ ּק ׁש ַר ֲח ִמים ַעל ֲח ֵבירוֹ וְ ֵאינוֹ ְמ ַב ֵ ּק ׁש נ ְִק ָרא חוֹ ֵטא,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרּ ַ " :גם ָאנֹכִ י ָחלִ ילָ ה ִּלי ֵמ ֲחטֹא לַ ה' ֵמ ֲחדֹל לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַ ּב ַע ְדכֶ ם" )שמואל א יב ,כג(.
ָא ַמר ָר ָבא:
ִאם ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם הוּא צָ ִר ְיך ׁ ֶש ַ ּי ֲחלֶ ה ַעצְ מוֹ ָעלָ יו.
ַמאי ַט ֲע ָמא?
ִאילֵ ָימא ִמ ׁ ּשוּם דִּ כְ ִתיב" :וְ ֵאין חוֹ לֶ ה ִמ ֶּכם ָעלַ י וְ ּגוֹ לֶ ה ֶאת ָאזְ נִ י" )שמואל א כב ,ח(  -דִּ ילְ ָמא ֶמלֶ ְך ׁ ַשאנִי!
ֶא ָּלא ֵמ ָהכָ א" :וַ ֲאנִ י ַ ּב ֲחלוֹ ָתם לְ בו ׁ ִּשי" וְ גוֹ ' )תהילים לה ,יג(.

וְ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ִחינְ נָ א ָס ָבא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
ָּכל ָהעוֹ ֶׂשה דְּ ַבר ֲע ֵב ָירה ו ִּמ ְת ַ ּב ּי ֵׁיש בּ וֹ מוֹ ֲחלִ ין לוֹ ַעל ָּכל ֲעוֹ נוֹ ָתיו,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :לְ ַמ ַען ִּתזְ ְּכ ִרי וָ ב ׁ ְֹש ְּת ,וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָּל ְך עוֹ ד ּ ִפ ְתחוֹ ן ּ ֶפה ִמ ּ ְפנֵ י ְּכלִ ּ ָמ ֵת ְך,
שית נְ ֻאם ה' ֱאל ִֹהים" )יחזקאל טז ,סג(.
ְ ּבכַ ּ ְפ ִרי לָ ְך לְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר ָע ִ ׂ
דִּ ילְ ָמא צִ בּ וּר ׁ ַשאנִי!
ֹאמר ׁ ְשמו ֵּאל ֶאל ׁ ָשאוּל :לָ ּ ָמה ִה ְר ַ ּגזְ ַּתנִ י לְ ַה ֲעלוֹ ת אוֹ ִתי?!
ֶא ָּלא ֵמ ָהכָ א" :וַ ּי ֶ
ֹאמר ׁ ָשאוּלַ :צר לִ י ְמאֹד ו ְּפלִ ׁ ְש ִּתים נִ לְ ָח ִמים ִ ּבי,
וַ ּי ֶ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
וַ ה' ָסר ֵמ ָעלַ י וְ ל ֹא ָענָ נִ י עוֹ ד ַגם ְביַ ד ַה ְנ ִב ִיאים ַגם ַב ֲחל ֹמוֹ ת,
שה" )שמואל א כח ,טו(.
וָ ֶא ְק ָר ֶאה לְ ָך לְ הוֹ ִד ֵיענִ י ָמה ֶא ֱע ֶ ׂ
וְ ִאילּ ּו או ִּרים וְ תו ִּּמים לֹא ָק ָא ַמרִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ַק ְטלֵ ּיה לְ נוֹ ב ִעיר ַהכּ ֲֹה ִנים.
ו ִּמ ַּניִן דְּ ַא ִחיל ּו לֵ ּיה ִמן ׁ ְש ַמ ּיָא?
ָ
ֹאמר ׁ ְשמו ֵּאל ֶאל ׁ ָשאוּל ּ ...ו ָמ ָחר ַא ָּתה ו ָּבנֶ יך ִע ּ ִמי" )שמואל א כח ,יט(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ ּי ֶ
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
יצ ִתי.
" ִע ּ ִמי" – ִ ּב ְמ ִח ָ ּ
וְ ַר ָ ּבנָן ָא ְמ ֵרי ֵמ ָהכָ א:
"וְ הוֹ ַק ֲענוּם לַ ה' ְ ּבגִ ְב ַעת ׁ ָשאוּל ְ ּב ִחיר ה'" )שמואל ב כא ,ו(  -יָצְ ָתה ַ ּבת קוֹ ל וְ ָא ְמ ָרה " ְ ּב ִחיר ה'".

רש"י
ה''ג ואם תלמיד חכם הוא וצריך
לרחמים צריך שיחלה עצמו עליו.
אם ת''ח הוא זה שצריך לרחמים
צריך שיחלה חבירו עצמו עליו:
בחלותם .על דואג ואחיתופל הוא
אומר שהיו ת''ח:
למען תזכרי ובושת .סיפיה דקרא
בכפרי לך את כל אשר עשית:
גם בחלומות גם בביאים .ולא א''ל
גם באורים לפי שתבייש ממו
שלא יאמר לו אתה גרמת לעצמך
שלא עית באורים ותומים לפי
שהרגת את הכהים:
ורבן .סברי מהכא שמעין דאחילו
לו:
והוקעום .גבעוים אמרו לדוד
בסוף ימיו שהיה רעב ג' שים
וישאל דוד בה' ויאמר ה' אל שאול
ואל בית הדמים על אשר המית את
הגבעוים שהרג את הכהים שהיו
מספיקים לגבעוים לחם ומים
שהגבעוים תם יהושע חוטבי
עצים ושואבי מים למזבח ויאמר
דוד אל הגבעוים ובמה אכפר לכם
וברכו את חלת ה' והם אמרו לו
יותן לו שבעה אשים מביו
והוקעום בגבעת שאול ובת קול
יצאה וסיימה אחריהם בחיר ה'
דודאי הם לא אמרו בחיר ה' שהרי
לגותו היו באין ולא לכבודו:

ימ ַתי"
"מ ֵא ָ
מסכת ברכות פרק א' – ֵ
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ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲא ָבה ּו ֶ ּבן זו ַּט ְר ִּתי ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ַ ּבר ז ְִב ָידא:
ִ ּב ְ ּק ׁש ּו לִ ְקבּ וֹ ַע ּ ָפ ָר ׁ ַשת ָ ּבלָ ק ִ ּב ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע,
ו ִּמ ּ ְפנֵי ָמה לֹא ְק ָבעו ָּה?
ִמ ׁ ּשוּם טוֹ ַרח צִ בּ וּר.
ַמאי ַט ֲע ָמא?
ִאילֵ ָימא ִמ ׁ ּשוּם דִּ כְ ִתיב ָ ּב ּהֵ " :אל מוֹ ִצ ָיאם ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם" )במדבר כג ,כב(  -לֵ ָימא ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִר ִ ּבית ו ָּפ ָר ׁ ַשת ִמ ׁ ְש ָקלוֹ ת!
דִּ כְ ִתיב ָ ּב ֶהן יְצִ ַיאת ִמצְ ַריִם!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ָא ִבין:
ימ ּנ ּו" )במדבר כד ,ט(.
ִמ ׁ ּשוּם דִּ כְ ִתיב ָ ּב ּה ַהאי ְק ָראָּ " :כ ַרע ׁ ָשכַ ב ַּכ ֲא ִרי וּכְ לָ ִביא ִמי יְ ִק ֶ
וְ לֵ ָימא ַהאי ּ ְפסו ָּקא וְ ת ּו לֹא!
ְ ּג ִמ ֵירי ָּכל ּ ָפ ָר ׁ ָשה דְּ ַפ ְס ָק ּה מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבינ ּו ּ ַפ ְס ִקינָ ן,
דְּ לֹא ּ ַפ ְס ָק ּה מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבינ ּו לֹא ּ ַפ ְס ִקינָן.
ּ ָפ ָר ׁ ַשת צִ יצִ ית ִמ ּ ְפנֵי ָמה ְק ָבעו ָּה?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ַ ּבר ֲח ִב ָיבא:
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּי ֵׁש ָ ּב ּה ֲח ִמ ׁ ּ ָשה דְּ ָב ִרים:
ִמצְ וַ ת צִ יצִ ית,
יְצִ ַיאת ִמצְ ַריִם,
עוֹ ל ִמצְ וֹ ת,
וְ ַד ַעת ִמינִים,
ִה ְרהוּר ֲע ֵב ָירה,
וְ ִה ְרהוּר ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ָהנֵי ְּתלַ ת ְמ ָפ ְר ׁ ָשן:
"עוֹ ל ִמצְ וֹ ת" דִּ כְ ִתיב" :ו ְּר ִא ֶיתם אֹתוֹ וּזְ כַ ְר ֶּתם ֶאת ָּכל ִמ ְצוֹ ת ה'".
ש ּו לָ ֶהם ִצ ִיצת" וְ גוֹ '
"צִ יצִ ית" דִּ כְ ִתיב" :וְ ָע ׂ
אתי" וְ גוֹ '.
"יְצִ ַיאת ִמצְ ַריִם" דִּ כְ ִתיבֲ " :א ׁ ֶשר הוֹ ֵצ ִ
ֶא ָּלא "דַּ ַעת ִמינִים ִה ְרהוּר ֲע ֵב ָירה וְ ִה ְרהוּר ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה" – ְמ ָנלָ ן?
דְּ ַת ְניָא:
"" ַא ֲח ֵרי לְ ַב ְבכֶ ם"  -זוֹ ִמינוּת.
וְ ֵכן הוּא אוֹ ֵמרָ " :א ַמר נָ ָבל ְ ּבלִ בּ וֹ ֵאין ֱאל ִֹהים" )תהילים יד ,א(.
" ַא ֲח ֵרי ֵעינֵ יכֶ ם"  -זֶ ה ִה ְרהוּר ֲע ֵב ָירה,
ֹאמר ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן ֶאל ָא ִביו אוֹ ָת ּה ַקח לִ י ִּכי ִהיא יָ ׁ ְש ָרה ְב ֵעינָ י" )שופטים יד ,ג(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ּי ֶ
" ַא ֶּתם זוֹ נִ ים"  -זֶ ה ִה ְרהוּר ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.
וְ ֵכן הוּא אוֹ ֵמר "וַ ִ ּיזְ נ ּו ַא ֲח ֵרי ַה ְ ּב ָעלִ ים"".

רש"י
פרשת רבית .אל תקח מאתו שך
ותרבית וגו' )ויקרא כה( וסמיך ליה
יציאת מצרים:
ופרשת משקלות .אבי צדק וגו'
)ויקרא יט( סיפיה דקרא אשר
הוצאתי אתכם וגו':
כרע שכב .דדמי לבשכבך ובקומך
שהקדוש ב''ה שומרו בשכבו
ובקומו לשכב שלוים ושקטים
כארי וכלביא:
ולימא האי פסוקא .וליכא טורח
צבור:
עול מצות .ועשיתם את כל מצותי:
מיות .אותם ההופכים טעמי
התורה למדרש טעות ואליל:
וכן הוא אומר אמר בל בלבו אין
אלהים .ואין לך בל מן ההופך
דברי אלהים חיים:

דוּרה
ְ 82גּ ָמ ָרא ְס ָ
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ִמ ְׁשנָה

יאת ִמ ְצ ַריִ ם ַ ּב ֵ ּלילוֹ ת.
ַמזְ ִ ּכ ִירין יְ ִצ ַ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה:
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ַ ּב ֵ ּלילוֹ ת ַעד ׁ ֶשדְּ
יתי ׁ ֶש ֵּת ָא ֵמר יְ ִצ ַ
ֲה ֵרי ֲאנִ י ְ ּכ ֶבן ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה וְ לֹא זָ ִכ ִ
את ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם כּ ֹל יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָיך" )דברים טז ,ג(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :לְ ַמ ַען ִּתזְ כּ ֹר ֶאת יוֹ ם ֵצ ְ
"יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָיך" – ַה ָ ּי ִמים,
"כּ ֹל יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָיך" – ַה ֵ ּלילוֹ ת.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
"יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָיך" ָ -העוֹ ָלם ַה ֶּזה,
יח.
"כּ ֹל" ְ -ל ָה ִביא ִלימוֹ ת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ְ ּג ָמ ָרא

רש"י
מתי'
מזכירין יציאת מצרים בלילות.
פרשת ציצית בק''ש ואע''פ שאין
לילה זמן ציצית דכתיב וראיתם
ָר ׁ ָש ּה ֶ ּבן זוֹ ָמא,אותו וזכרתם אומרים אותה
בלילה מפי יציאת מצרים שבה:
כבן שבעים שה .כבר הייתי ראה
זקן ולא זקן ממש שבאת עליו
שיבה יום שהעבירו רבן גמליאל
משיאותו ומיו רבי אלעזר בן
עזריה שיא כדאיתא לקמן בפרק
תפלת השחר )ד' כח (.ואותו היום
דרש בן זומא מקרא זה:
לא שיעקר יעקב ממקומו .שהרי
מציו שקראו הקב''ה יעקב אחר
זאת ברדתו למצרים שאמר
ויאמר אלהים לישראל ויאמר
יעקב יעקב ויאמר הי )בראשית
מו(:
הי עושה חדשה .בתר אל תזכרו
ראשוות כתיב:
בתחלה אב לארם .לאשי מדיתו
שמארץ ארם היה שאמר בעבר
ההר ישבו אבותיכם )יהושע כד(
ואומר אל ארם הרים אל עיר חור
)בראשית כד(:
אב לכל העולם .אב המון גוים )שם
יז(:
שרי .לשון יחיד משמע שרתי:

ַּת ְניָא:
" ָא ַמר ָל ֶהם ֶ ּבן זוֹ ָמא ַל ֲח ָכ ִמים:
יח?
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ִלימוֹ ת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
וְ ִכי ַמזְ ִ ּכ ִירין יְ ִצ ַ
וַ ֲהלֹא ְ ּכ ָבר נֶ ֱא ַמרִ " :ה ֵּנה יָ ִמים ָ ּב ִאים נְ ֻאם ה',
ש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם,
ֹאמר ּו עוֹ ד ַחי ה' ֲא ׁ ֶשר ֶה ֱעלָ ה ֶאת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
וְ ל ֹא י ְ
ש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ָצפוֹ נָ ה,
ִּכי ִאם ַחי ה' ֲא ׁ ֶשר ֶה ֱעלָ ה וַ ֲא ׁ ֶשר ֵה ִביא ֶאת זֶ ַרע ֵ ּבית יִ ְ ׂ
ו ִּמכּ ֹל ָה ֲא ָרצוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ִהדַּ ְח ִּתים ׁ ָשם" )ירמיה כג ,ז-ח(!
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ְּמקוֹ ָמ ּה,
ָא ְמר ּו לוֹ  :לֹא ׁ ֶש ֵּת ָע ֵקר יְ ִצ ַ
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ְּת ֵהא ׁ ִש ְעבּ וּד ַמ ְל ֻכ ּיוֹ ת ִע ָ ּ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ָט ֵפל לוֹ .
יצ ַ
יקר וִ ִ
ש ָר ֵאל יִ ְהיֶ ה ׁ ְש ֶמ ָך" )בראשית לה ,י(,
ַ ּכ ּיוֹ ֵצא בּ וֹ ַא ָּתה אוֹ ֵמר" :ל ֹא יִ ָ ּק ֵרא ׁ ִש ְמ ָך עוֹ ד יַ ֲעקֹב ִּכי ִאם יִ ְ ׂ
יג ,א לֹא ׁ ֶש ֵ ּי ָע ֵקר 'יַ ֲעקֹב' ִמ ְּמקוֹ מוֹ ,
ש ָר ֵאל' ִע ָ ּ
יקר ,וְ 'יַ ֲעקֹב' ָט ֵפל לוֹ .
ֶא ָ ּלא 'יִ ְ ׂ
אשוֹ נוֹ ת וְ ַק ְדמוֹ נִ ּיוֹ ת ַאל ִּת ְתבּ וֹ נָ נ ּו" )ישעיה מג ,יח(.
וְ ֵכן הוּא אוֹ ֵמרַ " :אל ִּתזְ ְּכר ּו ִר ׁ
אשוֹ נוֹ ת"  -זֶ ה ׁ ִש ְעבּ וּד ַמ ְל ֻכ ּיוֹ ת,
" ַאל ִּתזְ ְּכר ּו ִר ׁ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם.
"וְ ַק ְדמוֹ נִ ּיוֹ ת ַאל ִּת ְתבּ וֹ נָ נ ּו"  -זוֹ יְ ִצ ַ
שה ֲח ָד ׁ ָשה ַע ָּתה ִת ְצ ָמח" )ישעיה מג ,יט(.
" ִהנְ נִ י עוֹ ֶ ׂ
ָּ 88תנֵי ַרב יוֹ ֵסף:
זוֹ ִמ ְל ֶח ֶמת ּגוֹ ג ו ָּמגוֹ ג.
ָמ ׁ ָשל ְל ָמה ַהדָּ ָבר דּ וֹ ֶמה?
שה זְ ֵאב.
ְל ָא ָדם ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ַה ֵ ּל ְך ַ ּבדֶּ ֶר ְך ו ָּפ ַגע בּ וֹ זְ ֵאב וְ נִ יצַּ ל ִמ ֶּמנּ ּו ,וְ ָהיָ ה ְמ ַס ּ ֵפר וְ הוֹ ֵל ְך ַמ ֲע ֵ ׂ
שה ֲא ִרי.
ּ ָפ ַגע בּ וֹ ֲא ִרי וְ נִ יצַּ ל ִמ ֶּמ ּנ ּו ,וְ ָהיָ ה ְמ ַס ּ ֵפר וְ הוֹ ֵל ְך ַמ ֲע ֵ ׂ
ְ
שה נָ ָח ׁש.
יהם וְ ָהיָ ה ְמ ַס ּ ֵפר וְ הוֹ ֵלך ַמ ֲע ֵ ׂ
ּ ָפ ַגע בּ וֹ נָ ָח ׁש וְ נִ יצַּ ל ִמ ֶּמ ּנ ּוָ ׁ ,ש ַכח ַמ ֲע ֵ ׂ
שה ׁ ְשנֵ ֶ
אשוֹ נוֹ ת.
ש ָר ֵאלָ :צרוֹ ת ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ְמ ׁ ַש ְ ּכחוֹ ת ֶאת ָה ִר ׁ
ַאף ָ ּכ ְך יִ ְ ׂ
" ַא ְב ָרם הוּא ַא ְב ָר ָהם" )דברי הימים א א ,כז( –
שה ָאב ְל ָכל ָהעוֹ ָלם כּ וּלּ וֹ .
שה ָאב ַל ֲא ָרם ,ו ְּל ַב ּסוֹ ף נַ ֲע ָ ׂ
ַ ּב ְּת ִח ָ ּלה נַ ֲע ָ ׂ
ש ָרה,
ש ַרי ִהיא ָ ׂ
ָׂ
שית ָ ׂ
ש ַרי ְלאו ָּּמ ָת ּה ,ו ְּל ַב ּסוֹ ף נַ ֲע ֵ ׂ
שית ָ ׂ
ַ ּב ְּת ִח ָ ּלה נַ ֲע ֵ ׂ
ש ָרה ְל ָכל ָהעוֹ ָלם כּ וּלּ וֹ ".
ָּתנֵי ַ ּבר ַק ּ ָפ ָרא:
ָ
שה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ָהיָ ה ׁ ִש ְמך ַא ְב ָר ָהם" )בראשית יז ,ה(.
" ָ ּכל ַה ּקוֹ ֵרא ְל ַא ְב ָר ָהם ' ַא ְב ָרם' עוֹ ֵבר ַ ּב ֲע ֵ ׂ
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
עוֹ ֵבר ְ ּב ָלאו,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ל ֹא יִ ָ ּק ֵרא עוֹ ד ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַא ְב ָרם" )בראשית יז ,ה(".
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ַה ּקוֹ ֵרא לְ ָׂש ָרה ' ָׂש ַרי' ָהכֵ י נ ִַּמי?
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ש ָרה ׁ ְש ָמ ּה".
ש ָרי ִּכי ָ ׂ
ש ַרי ִא ׁ ְש ְּת ָך ל ֹא ִת ְק ָרא ֶאת ׁ ְש ָמ ּה ָ ׂ
ָה ָתם קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְיך הוּא ָא ַמר לְ ַא ְב ָר ָהםׂ ָ " :

רש"י
מסדר שבחיה .דמעיקרא אשר
בחרת בו בהיות שמו אברם ושמת
שמו אברהם:

ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ַה ּקוֹ ֵרא לְ י ֲַעקֹב 'י ֲַעקֹב' ָהכֵ י נ ִַּמי?
ׁ ַשאנִי ָה ָתם ,דְּ ָה ַדר ַא ְהדְּ ֵר ּיה ְק ָרא,
ֹאמר יַ ֲעקֹב יַ ֲעקֹב" )בראשית מו ,ב(.
ֹאמר ֱאל ִֹהים לְ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְ ּב ַמ ְראוֹ ת ַה ַּליְ לָ ה וַ ּי ֶ
דִּ כְ ִתיב" :וַ ּי ֶ
ֵמ ִתיב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ָא ִבין וְ ִא ֵּית ָימא ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ז ְִב ָידא:
" ַא ָּתה הוּא ה' ָה ֱאל ִֹהים ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ַח ְר ָּת ְ ּב ַא ְב ָרם" )נחמיה ט ,ז(!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָה ָתם נ ִָביא הוּא דְּ ָקא ְמ ַסדֵּ ר לִ ׁ ְש ָב ֵח ּיה דְּ ַר ֲח ָמנָאַ ,מאי דַּ ֲהוָ ה ֵמ ִע ָ ּיק ָרא.

הדרן עליך מאימתי

