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בס " ד  ,טו' מנחם אב התשע"ב.

מסכת ברכות דף ב – דף י



מסכת ברכות
פרק מאימתי
דףב'ע"א
א(מתני' ,משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן .כתב
הגר"א בשנות אליהו ,דקתני "תרומתן" דמשמע תרומה
שבגבולין דממון כהנים הוא ,לאפוקי תרומת לחמי תודה
דמשלחןגבוהקאזכו,ומשוםדתרומהדגבוליןנאכלתבהערב
שמש ,אבל קדשי המקדש אינן נאכלין עד שיביאו כפרתן.
והרש"ש כתב,דנקט"תרומתן",לאפוקיתרומותומעשרותשל
דמאי לדעת הטור דהכהן לוקחה בדמים והיא נאכלת גם בין
השמשות מספק כיון דמדרבנן היא .אמנם יעויין בראש יוסף,
דנסתפק אי בין השמשות הוי ספק או ודאי יום לגבי אכילת
תרומה.
ב(מתני' ,הקטר חלבים ואברים מצוותן עד שיעלה עמוד
השחר.כתב רש"י)ד"הכדי(,דהאדקתניבסיפאדמצוותןעד
חצות,לאקאיאהקטרחלביםואברים,דאףלכתחילהמצותן
עדשיעלהעמודהשחר.אמנםהתוס'בפסחים )קכ:ד"האמר(
כתבו להדיא ,דגם הקטרה דינא לכתחילה עד חצות .ודעת
הרמב"ם )פ"י ממעה"ק ה"ח( דגם בדיעבד נפסל ,ואינו מדין
הרחקה גרידא אלא דהזמן הוא עד חצות .ובשאגת אריה
)סימן ד( דחה ראית שכתב רש"י ממתניתין דמגילה ,וכתב
דהתם מיירי מדין דאורייתא ולא מהרחקה שאמרו חכמים.
והכריח כן מדאמרינן בגמ' )שם( דזה הכלל לאתויי אכילת
פסחים וכמאן דאמר דזמנו כל הלילה ,והרי אכילת פסחים
בודאילכתחילהעדחצות,עייןשםשהאריך).ועייןלהלןאות
ג( .ובמאירי כתב הטעם דלא עשו הרחקה בהקטרה משום
דכהניםזריזיןהם.ועייןעודבצל"חשהאריךלבארדעתרש"י.
אמנם הביתהלוי )ח"אסימןל"דסק"ו(כתב,דגםרש"ימודה
דבהקטרת התמיד עשו סייג עד חצות ,אלא דבהקטרת שאר

קרבנות סבירא ליה דלא עשו סייג ,והוא מה שכתב רש"י
"והקטר חלבים" ולא "ואברים" ,משום דבאברים של תמיד
מודה ,והקטר חלבים בלבד הוא דאין בו דין הרחקה דחצות.
ועיין שם מילתא בטעמא .והאור שמח )פ"ד ממעה"ק ה"ב(
כתבבדעתרש"י,דישחילוקביןאימוריםדשארקרבנותדלא
עשובהםסייג,לביןחלביםדעולהדעשוסייג,עייןשם.
ג(מתני' ,וכל הנאכלין ליום אחד וכו' .כתב הרשב"א )לקמן
ט ,(.דבפסח אין סייג לאכלו עד חצות .וראייתו ,מהא דקתני
)שם(דזמןאכילתפסחכלהלילהולאקתנידיןהרחקה,ודלא
כפשטות הסוגיא בזבחים )נז (.דגם בפסח איכא דין הרחקה,
וכןפסקהרמב"ם)בפ"חמהלכותקרבןפסחהט"ו(.ואתישפיר
לישנא דמתניתין ,דמשמע דבנאכלין ליום ולילה הוא דעשו
סייגולאבפסחשנאכלרקבלילה.והביתהלוי )ח"אסימןלד
סק"ה( והצל"ח כתבו כן גם בדעת רש"י ,ועל פי זה כתב
לדחות דברי השאגת אריה )המובא באות הקודמת( להוכיח
מהא דקתני במתניתין דמגילה גם אכילת פסח דשמע מינה
דדינא דאורייתא קתני ,דלדברי הרשב"א בפסחליכא הרחקה
באכילתוגםמדרבנן.
ד(מתני',ולמהאמרוחכמיםעדחצותוכו'.דנו תלמידירבינו
יונה ,אי היינו לכתחילה ,או דאפילו בדיעבד לא יקרא אחר
חצות ,ועיין שם שהביא דעה א' דרק הברכות מפסיד ויקרא
קריאתשמעבלאברכות.ודעהב'דגםקריאתשמעעצמהלא
יקרא ויש כח ביד חכמים לכך .וכעין זה מצינו בגוונא דפשע
ולא קרא עד עלות השחר ,דאינו יוצא ידי חובתו אם קרא
אחר כך ואין צריך לקרוא ,אף דמדאורייתא הוי זמן קריאה.
ובמשנה ברורה )סימן רל"ה סק"ט( הביא בשם הפרי מגדים,
דמכל מקום יכול לקרות דלא גרע מקורא בתורה .והשאגת
אריה )סימן ד'( נקט בדעת הרמב"ם דסבירא ליה דלדעת
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חכמיםאףבדיעבדלאיצא,והרמב"םשפסקדלכתחילהיקרא

צאת הכוכבים קודם שיאכל ,ובה יוצא ידי חובתו .וכן דקדק

עד חצות ובדיעבד גם אחר חצות היינו משום שפסק כרבן

הפני יהושע בדעת רש"י ,דלכתחילה צריך לקרותה כולה

גמליאל,וכןאיתא ברי"ף )ב:מדפיהרי"ף(.ועייןעוד בחידושי

משתחשך .וכתב בתלמידי רבינו יונה ,דמכל מקום ברכות

הרשב"א שהביא דברי הירושלמי דלחכמים אף בדיעבד לא

קריאת שמע וזכירת יציאת מצרים יוצא ידי חובתו במה

יצאאחרחצות,והבבליפליג.

שאמרםאחרשקיעתהחמהדלאבעינןלכךלילהממש,וכיון

ה(רש"יד"העד,שכלהלילהקרויזמןשכיבה .דקדק הצל"ח,

דחשיבלילהלגביתפילתערביתסגיגםלגביהברכותוזכירת

מנא ליה לרש"י דטעמודרבן גמליאלמשום דכל הלילהקרוי

יציאת מצרים] .אמנם בשאגת אריה )סימן ח( הובא בשערי

זמן שכיבה ,דלמא טעמו משום דסבר דזמן קריאת שמע לא

תשובה )סימן רל"ה סק"ב( כתב ,דגם לזכירת יציאת מצרים

תליא בשכיבה וקימה אלא ביום ולילה ,וכמו שכתבו תוס'

בעינן לילה ממש .וכן כתב הפני יהושע .והמרומי שדה כתב

)לקמן ב :ד"ה אמר( ,דלדעת ר"י זמן קריאת שמע מפלג

דכל מצוה שאין כתוב בה לילה בהדיא אפשר לקיימה מפלג

המנחה.ועייןשםשהוכיחמזהדרש"יפליג,וסביראליהדגם

המנחה[.

לרבי יהודה אין לקרוא קריאת שמע מפלג המנחה .ולגבי

ח(בא"ד ,ועוד דאותה קריאת שמע סמוך למטה אינה אלא

קושית תוס' שם ,סבירא ליה לתרץ דקריאת שמע לא תליא

בשביל המזיקין וכו' .מבואר בדברי הרא"ש )סימן א ועיין

בזמןתפילה.

מעדני יו"טאותו(,דהקושיאהיאמתלמידחכםשאינוקורא.

ו(תוס' ד"ה מאימתי ,והלא אין העולם רגילין לקרות סמוך

ועייןשםשתירץ,דבכהאיגוונאשלאקראבעונתה,גםתלמיד

לשכיבהאלאפרשהראשונהבלבד.ובפירושר"חכתב,דצריך

חכם קורא .ובתלמידי רבינו יונה מבואר ,דהקושיא גם מעם

לקרוא על המיטה גם פרשה שניה .והט"ז )סימן רל"ה סק"ב(

הארץ,דכיוןשאינואלאבשבילהמזיקיןפעמיםשאינוחושש

כתב ,דהמהרש"ל היה קורא על מיטתו כל הג' פרשיות.

לקרוא ,או משום דמצוות צריכות כוונה על כל פנים

ובדעתרש"יכתבוהשאגתאריה )סימןא( והראשיוסף,דסבר

לכתחילה .ואמנם שיטת הר"י מלוניל )לקמן ד ,(:דקריאת

דקריאת שמע דרבנן ,או דרק קריאת פרשה ראשונה

פרשהראשונהעלמיטתולאומשוםמזיקיןאלאמשוםשישן

דאורייתא ,ועל כן סמך בשאר פרשיות דהוו דרבנן על פלג

מתוך דברי תורה ,וכן כתב המגן אברהם )סימן רל"ט סק"א(.

המנחה ,או כדברי ר"י בתוס' או על בין השמשות .וכעין זה

ומה שהקשו תוס' מסמיכת גאולה לתפילה ,תירץ בחידושי

כתב בחידושי הרשב"א .ובחידושי הרא"ה )לקמן ה (.כתב

הרשב"א דסבירא ליה לרש"י דתפילה בציבור עדיף ,דסמיכת

ליישב ,על פי המבואר לקמן )יג (.דאם קרא פסוק ראשון

גאולה לתפילה בערבית אינה אלא רשות .ובתלמידי רבינו

ונאנסבשינהיצא,ועלכןבשארפרשיותסמכינןאדר"ילהקל.

יונה הקשה עוד ,איך אוכל סעודתו קודם קריאת שמע .ועיין

ועייןשםשכתבדגםזכירתיציאתמצריםבלילהמדרבנןהוא.

מגןאברהם)סימןרל"הסק"ב(ובמחציתהשקל)שם(שכתבו,

וכןכתבהפרימגדים )סימןרל"הסק"ב(.ועייןבשו"תהרא"ש

דהיינו משום דמקילין לסמוך על שיטת ר"י דמפלג המנחה

)כללד'אותה'(שדחהדבריםאלו,דלאאמרוכןאלאאםכן

יוצא ידי חובתו .והט"ז )שם סק"ב( כתב ,דקריאת שמע שעל

נאנס בשינה ,אבל לא לתקן לכתחילה שיקראו פרשה אחת

המיטהאדםזוכרולאחיישינןלשכחה.

בלא ברכות .ובדעת תוס' שהקשו על רש"י ,עיין במנחת כהן

ט(בא"ד,וישלומרדקיימאלןכר"יוכו'דעבדכמרעבדוכו'.

במבוא השמש )מאמר ב' פי"ד( שכתב ב' אופנים ,או דסברי

הפרי חדש )במים חיים( והגרע"א הקשו ,דהא טעמא דאפשר

דכלהג'פרשיותמןהתורה.אודסברידכיוןדהפסוקהראשון

לעשות כר"י או כרבנן משום דלא נפסקה הלכה כאחד מהם

מן התורה וצריך לקרותו משתחשך ,ממילא צריך לקרותה

וספיקא דרבנן לקולא ,וטעם זה לא שייך בקריאת שמע

כולה שכך תקנוה ,וכמו שאמרו לגבי ספק קרא קריאת שמע

דאורייתא.ובשאגתאריה)סימןג'(הוכיחמכאן,דסביראליה

שצריךלקרותהבברכותיה.

לר"ת להלכה דמצות קריאת שמע מדרבנן .ועיין בנימוקי

ז(בא"ד,וע"קדצריךלברךבקריאתשמעב'לפניהוכו' .ביאר

הגרי"ב שהוכיח דהא דאמרינן דעבד כמר עבד אין זה משום

הראשיוסף,דרש"יותוס'פליגיאםברכותקריאתשמעשייכי

ספק,אלאדכךנקבעהההלכהדאפשרלעשותכר"יאוכרבנן.

לקריאת שמע ,והוא מה שהקשה תוס' לרש"י דאיך יברך

י(בא"ד,וישלומרדקיימאלןכרבייהודהוכו'.מבוארמדברי

ברכות קריאת שמע קודם זמן קריאת שמע .והיא גם ראיית

ר"ת דהא דרבי יהודה מהני גם לגבי קריאת שמע ,ותמה

ר"ת דמהני לר"י פלג המנחה לגבי קריאת שמע ,מהא דזמן

הרא"ש )סימן א( ,הא טעמיה דרבי יהודה הוא משום דתמיד

תפילת ערבית מיד אחר פלג המנחה ,דכיון שאומר בתפילה

היה קרב עד פלג המנחה ,ומה מועיל לקריאת שמע דתליא

ברכות קריאת שמע על כרחך שהוא גם זמן קריאת שמע.

בזמן שכיבה .וכעין זה הקשה בחידושי הרשב"א ,דלר"י אחר

והרשב"א בחידושיו והרא"ש הביאו בשם רב עמרם ,דמברך

פלג המנחה לאו לילה הוא ,ואיך מהני לגבי קריאת שמע.

לפני קריאת שמע שעל המיטה אשר קידשנו במצוותיו על

ובהמשך דבריו כתב ,דאפילו אי נימא דמכל מקום קרינן ביה

מצותקריאתשמע.ובתלמידירבינויונה כתבו,דמברךאהבת

"בשכבך" ,עדיין קשה מדלקמן ,ומבואר מדבריו דאפשר לומר

עולםקודםקריאתשמעשעלהמיטהדחשיבאברכהלקריאת

דזמןשכיבהתלויבפלגהמנחה.אמנםמצינודסברוהפוסקים

שמע .אמנם דעתו היא שקורין קריאת שמע פעם שניה אחר

דלר"תחשיבאחרפלגהמנחהלילה,עייןשולחןערוך)או"ח
ב
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סוף סימן תרצ"ב( לגבי קריאת המגילה ,ובשולחן ערוך )יו"ד

דףב'ע"ב

סימןקצ"ו(לגביטבילתנדה.ומדבריתוס'לקמן)ב:ד"האמר(

טו(תוס'ד"הדילמא,וישלומרדה"פוכו'.הקשוהפנייהושע

מבואר ,דלר' יהודה זמן קריאת שמע של לילה תליא בשם

והגרע"א ,לפירוש תוס' מה הקשו בגמ' "דילמא ביאת אורו

לילהולאבזמןשכיבה.ועייןבראשיוסף )כאן(שנסתפקלענין

הוא" ,הא כיון דהוה ספק דאורייתא צריך להחמיר ,ובין כך

זמןקריאתשמעאיתליאבזמןשכיבהאובשםלילה,והביא

יותרו לאכול בתרומה רק בצאת הכוכבים .ותירץ ,דכוונת

דבריהירושלמידאםקראקריאתשמעדערביתביןהשמשות

תוס' להקשות דנתיר גם בבין השמשות מטעם ספק ספיקא,

ספק אם יצא ידי חובתו ,ומוכח דתליא בשם לילה ,עיין שם.

ספק א' בכוונת הכתוב ,ואפילו אי נימא דבעינן סוף שקיעה,

והאבןהאזל)רישהלכותקריאתשמע(הקשהעלהבניןעולם

מכלמקוםבביןהשמשותגופיההויספקיוםספקלילה.ועיין

שהביאהירושלמי,מדלקמן )ט(.דיוצאידיחובתקריאתשמע

שם שכתב ,דאף דיש חזקה דטומאה ,מכל מקום בספיקא

שלערביתאחרעלותהשחרכשנאנסאףדחשוביוםלכלדיני

דדינאלאאזלינןבתרחזקהוגםדברשישלומתיריןמותר.

התורה.

טז(בא"ד,שם.הפנייהושע יישבשיטתרש"י,דהגמ'לאדנה

יא(בא"ד ,מכל מקום קשיא דהוי כתרי קולי דסתרי אהדדי.

כאן על עיקר דין זה דכהנים ראויין לאכול בתרומה מצאת

כתב המהרש"א בשם הרא"ש ,דההיא דלקמן דאמרינן דעבד

הכוכבים ,דהא איכא למילף מקרא ד"ובמלאת ימי טהרה".

כמרעבד,ישלומרדהיינושיעשההכלאוכרבנןאוכר"יולא

אלא דמקשה רק אהא דדרשי לה מקרא ד"ובא השמש" מנא

שיתפוס קולא של שניהם אבל הכא קשה דתופס קולא

להו דהיינו צאת הכוכבים ,ועל כן לא קשיא דנוכיח

דשניהם .והקשההפני יהושע ,דאם כןקשיא נמי לפירוש ר"י

ממתניתין ,דממתניתין לא שמעינן אלא עיקר הדין ולא

איךמתפלליןמנחהוערביתאחרפלגהמנחה,דהוותריקולי

הילפותא.

דסתרי .ועל כן כתב ,דתוס' סברי דגבי תפילה אפשר לעשות

יז(]בא"ד ,שם .ומה שהקשו על רש"י דהוי ליה למימר זרח

נמי תרי קולי דסתרי ,דבתפילה דרבנן הקלו מפני טורח

השמש או יצא .לכאורה יש ליישב ,דבעינן למימר דכוונת

הציבור ,וכל קושייתם לא היתה אלא על קריאת שמע

רש"י בדבריו "שיאיר השמש" לא היתה על נץ החמה ,אלא

דאורייתא,דהרילרבנןלאהוויזמןקריאתשמע.ועלזהתירץ

בהאיר פני המזרח שהוא קודם לכן ,כי הוא הזמן המכשיר

ר"י ,דסמך המנהג הוא דפסקו כמו התנאים דלא סברי כתנא

להביאקרבנותכדאיתאביומאובתמיד,וכמבוארבאו"חריש

דמתניתין ,כיון דחזינן דרב סבר כוותייהו .עוד שכתב שם,

סימןפ"ט.ומעתזויכוליביאקרבנותיוויטהר).א.ג.[(.

דלדעת ר"י למסקנת הסוגיא שם ,זמן תפילת מעריב תליא

יח(גמ' ,משעה שקדש היום בערבי שבתות .פירש רש"י,

בזמן הקטרת אברי התמיד שהיא אף ביום .והראיה ממה

דהיינוביןהשמשותדקדשמספק,אמנםבתוס' )לעיל ב.ד"ה

שהביאהתרומתהדשן שהיהמנהגלהתפללערביתאףקודם

מאימתי בדברי ר"י( מבואר ,דהיינו מבעוד יום .וכמו שכתב

פלגהמנחה ,ורקר"ת סבירא ליהדתלוי זה בזה גםלמסקנא,

כאן בחידושי הרשב"א בשם רב האי גאון דהיינו תחילת

יעויןשם.

שקיעה).וכןמשמעדסברהר"יבתוס' בעמודא'ד"המאימתי

יב(]בא"ד ,וגם משעה שבנ"א נכנסים להסב וכו' מבעוד יום.

דאוקי המנהג להתפלל ערבית בעוד היום גדול כשיטה זו(.

עיין לקמן )ג (.בתוס' ד"ה קשיא ,שכתבו דלא מסתברא דבני

ועיין שם שכתב ,דטעמיה דר"א הוא משום דסבירא ליה

אדם ממהרים להסב מבעוד יום קודם הערב שמש ,והתם

ד"ובאהשמש"ביאתאורוהואדהיינותחילתהשקיעה.ועיין

איירי בהערב שמש דר' יוסי דהווי כהרף עין לפני צאת

בפני יהושע שהקשה ,מה שייכות יש בין זמן אכילת תרומה

הכוכבים,וצריךעיון).ש.ב.[(.

לקריאת שמע דתליא בזמן שכיבה .ותירץ על פי דברי

יג(גמ' ,ליתני דשחרית ברישא .במרומי שדה כתב להוכיח

הראב"ן ,דסתםזמןשכיבהתליאבזמןאכילהדהואסמוךלו,

מכאן ,דגדלות די"ג שנה חל מעת לעת ללידתו ולא בתחילת

וכיוןדכתבבקרא"ואחריאכלמןהקדשים'",שמעמינהדזמן

היום .ודלא כדעת המגן אברהם וסייעתו )בסימן נג( ,דאי

שנטהר בו זמן אכילה הוא ,וממילא חשיב נמי זמן שכיבה.

כדבריהם מאי מקשה "ליתני דשחרית ברישא" ,אדרבא כיון

אמנם קשה לשיטתם ,דמה יענה ר"א לקושית ר"י דאם כן

דהחיובמתחילבשלערבית,פגעבערביתברישא.

נמצאש"קריאתשמע"מבעודיום.

יד(תוס' ד"ה אי הכי ,אם כן קפיד אכל מילי וכו' .העיר

יט(גמ' ,אנא אבין השמשות דר' יוסי קאמינא וכו' ,הקשה

המהרש"א,דמכלמקוםהכתובלאהקפיד,דהריהקדיםתמיד

בחידושי הרשב"א בשם הראב"ד ,דאם כן נמצא דלרבי מאיר

שלבוקרתחילה.והצל"ח כתב,דמקראלאקשיא,דההקפדה

טובלים סמוך לצאת הכוכבים כהרף עין ,ואם כן רבי מאיר

דוקא שבערב יקדים לבוקר ,אבל תמידין דתרווייהו קרבים

היינו רבי יהושע דסביראליה דזמנה בצאת הכוכבים .ותירץ,

ביום נקט תמיד של בוקר תחילה ,כיון שמוקדם לשל בין

דרבי מאיר סבירא ליה בבין השמשות כרבי יהודה דהוא

הערביים.

משקיעתהחמה,והאדקאמר"משעהשכהניםטובלים",היינו



לר' יוסי שזמן הטבילה לר' יוסי הוא כל זמן בין השמשות
דרבי יהודה ,ובאותו זמן לרבי מאיר קורין ,ולרבי יהושע אין
קוריןעדצאתהכוכבים.
ג

מסכת ברכות דף ב – דף ג
טו אב – טז אב התשע"ב
כ(תוס' ד"ה משעה ,תימה עני גופיה מתי יתפלל וכו' .ועיין

ב'לא.ובצל"חהעירעלדבריהמגןאברהם,דמדבריהרשב"א

המהרש"א שכתב דהא לא קשיא אמתניתין ,דכוונת המשנה

שכתב דנפקא מינה בחצות לאכילת קדשים ,ולא כתב נפקא

דהואהזמןשראוייןלאכולבתרומתן,אבלמכלמקוםלמעשה

מינה לעת רצון ,כמו שכתב לגבי סוף משמרות ,שמע מינה

אסורלהםלאכולעדשיקראוקריאתשמע,וכןכתבובחידושי

דלית ליה דחצות עת רצון גם לתירוץ קמא .ועיין עוד במגן

הרא"ה והרשב"א .ועיין עוד בתוס' הגרע"א )אות ג'( שהוכיח

אברהם )שם( שכתב ,דחצות לילה לענין עת רצון אינו לפי

מדברי המהרש"א דלעיל ,דגם טעימה אסור קודם קריאת

שעות זמניות ,אלא לפי י"ב שעות ביום וי"ב שעות בלילה.

שמע,דאילאוהכיהאמצילאוקמיהמתניתיןבטעימה,ודלא

וצריךעיוןלפיזה,דהאג'אשמורותודאיהוומצאתהכוכבים

כדברי המגן אברהם )סימן רל"ה( דנקט דדוקא סעודה אסור

עדעלותהשחר,ואםכןאמצעיתדאמצעיתאאינוחצותדעת

קודםקריאתשמע.אמנםהצל"ח כתב,דאכילתתרומהשהיא

רצון ,ואיך מביא המגן אברהם ראיה מתירוץ קמא להא

דבר מצוה מותר אף קודם קריאת שמע .ועיין מה כתב שם

דחצות עת רצון .אמנם לפי דברי המגן אברהם ניחא הא

לתרץ על פי דברי המגן אברהם .ועיין מה שכתבנו לקמן )ד:

דמקשינן לקמן )ג" (:דוד מהיכא ידע מתי חצות" ,ולכאורה

בתוס'ד"הדוקא(.

מאי קשיא הא איכא סימן דכלבים צועקין באמצעית

כא(בא"ד ,עני גופיה מתי יתפלל וכו' .ביאר הראש יוסף,

דאמצעיתא ,ולפי זה אפשר דהוא אינו חצות דדוד דהוא לפי

דתוס'הקשוב'קושיות,א .מהאדזמןסעודתהעניהואמשך

י"ב שעות .ויש לעיין בהאי דחצות דקדשים דכתב הרשב"א

כל זמן קריאת שמע ,ואם כן קשה מתי יקרא העני קריאת

דהנפקא מינה בסימן של אמצעית דאמצעיתא ,איזה חצות

שמעהלאסעודתונמשכתכלזמןקריאתשמע.ב .דאסורלו

הוא,וצריךעיון.

אף להתחיל בסעודה משהגיע זמן קריאת שמע ,והיינו משום

ג(גמ' ,שם .והתוס' הרא"ש כתב ,דמה שהקב"ה שואג בג'

דקושיאבתראלאקשיאכלכך,דאפשרלומרשיקראאחרכך

זמניםאלומשוםדבאותהשעההיהתרומתהדשןבזמןשבית

על המטה כדעת רש"י ,וכמו שכתב הט"ז דבה לא חיישינן

המקדש קיים ,כדתנן ביומא )כ (.דבכל יום תרמו את הדשן

לשכחה,ולכךהקשוהאאיןלוזמןלקרואקריאתשמעכלל.

בקרותהגבר,וביוםהכיפוריםבחצותוברגליםבסוףאשמורה

כב(תוס' ד"ה ואי ,דלא מסתברא לחלק כל כך בשעורי זמן

ראשונה ,וכביכול הקב"ה נזכר בכך בבית המקדש ושואג על

שכיבהוכו',ביאר המהרש"א,דהיינודוקאבזמניםשהםקודם

חורבנו .ובפני יהושע כתב ,דודאי הקב"ה שואג בתחילת

צאת הכוכבים ,אבל אחר צאת הכוכבים שפיר שייך שיהיו

האשמורות.

הרבהזמניםחלוקים.

ד(גמ' ,שם .הקשה הצל"ח ,איך פסק השולחן ערוך )סימן א



סעיף ב( דסוף אשמורה אחרונה נמי הויא עת רצון ,הא קרא

דףג'ע"א

רות"משמע
מ ֹ
אׁשא ְׁש ֻ
ַ
הל ֹר
יב ַּל ְי ָל ְ
יר ִּנ ַ
קּומ ֹ
כתיב)איכהפ"ביט(" ִ

א(תוס' ד"ה קשיא דר"א ,דלא מצי למימר משקדש היום

בראשן ולא בסופן .ועוד הקשה ,מהא דהוצרכה הגמ' לומר

וכהניםנכנסיםוכו'.הקשההצל"ח ,היאךאפשרלומרכן,הא

נפקאמינהבסוףאשמורהאחרונהלמאןדגניבביתאפללגבי

משקדשהיוםהוא בביןהשמשות וכהנים נכנסין היינו בצאת

קריאת שמע ,ולא נקט נפקא מינה לגבי עת רצון ותחנונים.

הכוכבים.ותירץ,דאפשרלומרדר"אסביראליהכמאןדאמר

ותירץ,דמהגמ'לאקשיא,דהאכתבותוס'דאיןזהזמןקריאת

בין השמשות כהרף עין ,ואם כן גם זמן דקידש היום היינו

שמע ממש אלא אחר זמן מועט דהוא זמן משיכיר בין תכלת

סמוךממשלצאתהכוכביםוחשיבחדשיעורא.ובמצפהאיתן

ללבן ,ואם כן אתי שפיר דבאמת מיד כשנעור משנתו אינו

תירץ ,דר"א סבר דתרומה בזמן הזה דרבנן ,ואם כן אפשר

ראוי להתפלל ולקרוא קריאת שמע עד שילבש בגדיו ,ולכך

דמיקלבביןהשמשותלגביאכילתתרומה.

נפקא מינה איכא רק לגבי קריאת שמע שאינו מיד בסוף

ב(גמ' ,אלא חשיב סוף משמרה ראשונה וכו' .כתב בחידושי

אשמורה ,אבל לא לגבי זמן דעת רצון שהוא מיד בסוף

הרשב"א בשם הגאונים ,דנפקא מינה בסוף משמרות ,לגבי

אשמורה ועד שילבש בגדיו יחלוף אותו זמן .ועיין בארצות

שיתפלל אדם באותו זמן על גלות השכינה .וכן כתב הרא"ש

החיים להמלבי"ם )סקכ"ג( שכתב דדברי השולחן ערוך דסוף

)פ"א סימן ב( ,דראוי לכל ירא שמים להיות מיצר ודואג

אשמורה הוא עת רצון אתיא כלישנא בתרא בגמ' דסוף

באותה שעה על חורבן בית המקדש כדכתיב "קומי רוני

אשמורהקחשיב.

בלילהלראשאשמורות",וכןפסקבשולחןערוך)סימןאס"ב(.

ה(גמ',מפנימהנכנסתלחורבהזו.דקדק הצל"ח ,אמאיאמר

עוד כתב הרשב"א לגבי אמצעית דאמצעיתא ,דנפקא מינה

לו לחורבה זו ,הרי לכל חורבה אסור ליכנס .ותירץ ,דאפשר

לגביאכילתקדשיםשעשובוסייגעדחצות].ומוכחדסבירא

דחורבהזוהיתהסמוכהלעירדאיכאבהנמיחשד,מהשאין

ליה דלא כתוס' פסחים )קכ :ד"ה אמר( דהוא רק לכתחילה

כן בחורבה דדברא ליכא חשד כדלקמן בגמ' .וכן כתב הפני

אבל בדיעבד אוכל גם אחר חצות[ .ועיין במגן אברהם )סימן

יהושע ,דהיה סמוך לעיר שהרי מחורבות ירושלים היתה,

א' סק"ד( שהביא בשם הריקנטי ,דחצות נמי זמן תפילה ועת

ולכך אמר לו דאין לו התנצלות במה שנכנס לחורבה זו,

רצון הוא ,וכתב דתליא בב' תירוצי הגמ' ,דלתירוץ א' דנקט

דבשלמא בחורבה דדברא דהחשש הוא מפני מפולת ומזיקין

אמצעית דאמצעיתא שמעמינה דעת רצון הוא,אבל לתירוץ

יכוללומרדסמךאהאדשלוחימצוהאינןנזוקין,מהשאיןכן
ד

מסכת ברכות דף ג – דף ד
טז אב – יז אב התשע"ב
בחורבהזו.

עלידו,וכשסייםנתןהודאהעלחלקו,וישלומרדהכינמימה

ו(גמ' ,באותה שעה למדתי ממנו ג' דברים .הקשה המהרי"ץ

שאמר דוד ,היינו התפילה שלפני הלימוד ,וההודאה

חיות ,הא בשבת )קח (.מבואר ,דאין למדין מאליהו איסור

שלאחריו.

והיתר דלא בשמים היא .ותירץ ,דהיינו דוקא כשאומר מצד

יב(גמ' ,וכה"א ועצת אחיתופל אשר יעץ וכו' .בגליון הש"ס

הנבואה,אבלכשאומרמילתאבטעמאלאגרעמשארחכמים

הביא דהקשה בשו"ת הרשב"א )סימן מ"ח( ,אמאי איצטריך

שסומכיןעליהםבכך.

לאתויי קרא דאחיתופל זה יועץ ,הא טובא חזינן דאחיתופל

ז(גמ' ,מיד הקב"ה מנענע את ראשו .כתב בתוספות הרא"ש,

יועץ היה .ותירץ ,דחד מקראי נקט ולאו דווקא] .וכן נראה

וזהו מה שאנו אומרים בקדיש "תושבחתא ונחמתא" שצריך

דעת רש"י ד"ה יועצים[ .ועוד תירץ ,דמסתברא דדוקא נקטיה

כביכולתנחומיםעלצערהחורבן.

הכא ,לפי שהואדברמתמיה ,אחרשנשאלין באורים ותומים



מה צריך לעצת בני אדם ,כיון שיש שם דבר השם יתברך.

דףג'ע"ב

ולפיכך הוצרך לומר דאף על פי כן נועצין באחיתופל שנאמר

ח(גמ' ,ור"נ סבירא ליה כר"י כדתנן ר"י אומר עד ג' שעות.
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המלכים עומדים בסוף ג' שעות ,אלא שיש מהן עומדים

ׁש ֹלם" ,לומר ,שאפילו במקום ששואלין בדבר
ל ַא ְב ָ
ְל ָד ִוד  ַּג ם ְ

בתחילתןוישמהןבסופן,ולכךדודשיבחעצמושהואמשכים

האלקים נועצין בעצתו תחילה ,והיינו דנמצא בתשובת

ב' אשמורות כנגד המקדימין לעמוד בתחילת שעה ג' ,אבל

האוריםוהתומיםכעצתו.

כנגד המאחרין הוי יותר מג' שעות .ועיין שם שהביא דעת

יג(רש"י ד"ה נמלכין ,נוטליןמהן רשות כדי שיתפללו עליהן.

הראב"ד ,דבאמת זמן קריאת שמע הוא עד תחילת שעה ג'.

ודבריו צריך עיון ,דבתוס' הרא"ש פירש כפשוטו ,על פי מה

והוכיחבשלטיהגיבורים כןמסוגיין,דאיסוףשעהג'הריהוא

דאיתא בסנהדרין )ב (.דאין יוצאין למלחמת הרשות אלא על

יותר מב'אשמורות.ובתוס'הרא"ש כאן כתב ,דדרךהמלכים

פיביתדיןשלע"אוגםשהיובעליעצהוגבורה.

לעמוד אחר ב' שעות ובשעה ג' קורין קריאת שמע ,ולדבריו



יש רק ב' אשמורות בין חצות לזמן קימת המלכים .ובהגהות

דףד'ע"א

מיימוניות )פ"א מקריאת שמע אות ט'( כתב ,דאין ראיה

א(גמ',וכיוןדדודהוהידעכנורל"ל,לאתעורימשנתיה.כתב

מסוגיין ,דישלומר דבאמתהוא יותר מב' אשמורות ולא נקט

בשיטה מקובצת ,דר"ז אזיל לשיטתיה לעיל )ג (:דעד חצות

אלאמשמרותשלמות.

היה מתנמנם כסוס ,לכך צריך היה לכנור שיעוררו ,אבל

ט(גמ' ,שית דליליא ותרתי דיממא הוו להו שתי משמרות.

לאמוראישהיהערכברקודםחצותלאמצילמימרהכי.

המגן אברהם )סימן נ"ח סק"א( הוכיח מכאן כשיטתו ,דזמן ג'

ב(גמ' ,שמא יטעו איצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הוא.

שעות מונין מעלות השחר ולא מהנץ החמה .דהרי מבואר

הפני יהושע הקשה ,איל אפשר שבאותה שעה שהם נתונים

מדברי התוס' )לעיל ג .ד"ה למאן( דהמשמרות הם עד עלות

בצרה יתנו לב לדקדק ברגעים לתפוס משה בשקר בדבר

השחר ,והכא אמרו דמחצות ועד ג' שעות דקריאת שמע של

שאינו עיקר ,עיין שם .ובספר מאורי המועדים תירץ בשם

שחרית הוו ב' משמרות ,ואם מונין ג' שעות מנץ החמה הווי

הגרמ"ד סלובייצ'יק ,דהחשש הוא שמא יטעו להקדים זמן

יותר מג' שעות ,דיש להוסיף על הזמן שמעלות השחר ועד

חצות ,ובאותה שעה קודם שתהא המכה יאמרו משה בדאי.

הנץ החמה .ובחתם סופר )שם( ובחזון איש )או"ח סימן יג

וכן מדוקדק בלשון רש"י )ד"ה שמא יטעו( שכתב" :וקודם

סק"ד( כתבו ,דאין הכרח לכך דיש לומר דנקט רק משמרות

שיגיע חצות יהו סבורים שהגיע ועדיין לא באה המכה וכו'",

שלימות.

הרידנקטדכלהחששהואשמאיטעולהקדיםזמןחצות.

י(תוס' ד"ה אין ,ודוקא בד' אמות שלו .כתב בהגהות רבי

ג(גמ' ,ואומר לו מפיבושת רבי .הקשה בפרשת דרכים )דרוש

אלעזר משה הורוויץ בכוונת התוס' ,דללשנא בתרא ודאי

ט"ו( ,איך קרא לרבו בשמו .ותירץ ,דכיון שהזכיר הני "רבי",

מיירימחוץלד'אמות,דבתוךד'אמותלאשייךלומרכלשכן

מותר .והצל"ח הקשה לפי דברי הש"ך )יו"ד סימן רמ"ב

מילי דעלמא ,דהרי בדברי תורה יש בו משום לועג לרש

סקכ"ב(,דבפניואסורלהזכירשמואףדאומררבי,עדייןקשה

כדלקמן )יח,(.והתםמבוארדחוץלד'אמותשרי,אםכןהווי

הא אמר לו בפניו .ותירץ ,דלא היה רבו ממש אלא תלמיד

ראיה לפסק הרי"ף דהלכה כלישנא קמא דמילי דעלמא שרי.

חבר,דרבושלדודהיהעיראהיאירי.

וכןמבוארבתוס'הרא"ש.

ד(גמ' ,וכתיב ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטא.

יא(גמ' ,רב אשי אמר עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה

הרמב"ם)בפ"ימיסודיהתורהה"ד(כתב,דנבואהלטובהאינה

וכו' .העיר הנחלת דוד ,הא קרא כתיב )תהלים קיט ,קמז(

חוזרת.ובהקדמהלפירושהמשניותהקשהמסוגיין,למהחשש
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יעקב שמא יגרום החטא הרי נבואה לטובה היתה ואינה

בדרךצחות,עלפימהדאיתאלקמן )כח(:תפילתרבינחוניה

חוזרת .ותירץ ,דהיינו דוקא בנבואה שנתנה להיאמר ,והטעם

בן הקנה לפני הלימוד ,שהיה מתפלל שלא יארע דבר תקלה

דנבואהלטובהאינהחוזרת,משוםדעלידינבואהלטובהמצי
ה

מסכת ברכות דף ד
יז אב התשע"ב
לבדוקנביאשקר,וכלזהשייךכשנתנהלהיאמר.אבלביעקב

דרבנן וכשהתחיל אין צריך להפסיק ,לכך אמרו שלא יתחיל

שנתנבא לעצמו ,גם נבואה לטובה אפשר שתחזור אם יגרום

אף קודם זמנו .וכתב דהיינו דווקא לדעת הט"ז )סימן תרנ"ב

החטא .ובמהרש"א כתב ,דהא דאינה חוזרת היינו רק משום

סק"ד( ,דבדאורייתא גם בהתחיל בהיתר צריך להפסיק ,אבל

חשש חטא ,אבל ביעקב היה נמי חשש משום שנתמעטו

לדעת הר"ן וכמו שנפסק בשולחן ערוך )סימן רל"ה ס"ב( ,אם

זכויותיו וכדאיתא בבבא מציעא )לב ,(:ובכהאי גוונא גם

התחילבהיתראינומפסיקגםלקריאתשמע,איאפשרלתרץ

נבואהלטובהחוזרת.ועייןבאותהבאה.

כך .ובראש יוסף כתב ,דהטעם דסבירא להו לתוס' דאין

ה(גמ' ,מכאן אמרו חכמים ראויים היו ישראל ליעשות להם

בקריאת שמע איסור קודם זמנו ,משום דקריאת שמע היא

נס בימי עזרא וכו' .הצל"ח הקשה מכאן ,על דברי הרמב"ם

פסוקאחדואיןשייךבהעצלותכלכך.אמנםכתבדאיאפשר

המובא באות הקודמת ,דהא הכא הוי נבואת משה שנתנה

לומר כן דהרי בברייתא מסיים "ויתפלל" ,שמע מינה דמועיל

להיאמר לאחרים ,ואף על פי כן לא נתקיימה אף שהיתה

גם לגבי תפילה .וזה צריך עיון גם להצל"ח .ועיין שםשכתב,

לטובה .ותירץ ,דשאני נבואת משה מנבואת שאר נביאים,

דהכא איירי בסעודה קטנה כדאמרינן "אוכל קימעא" ,ושרי

עו ָלם",
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בסמוך.

דהיינו דכיון שאין בנבואתו חשש דנבואת שקר גם נבואה

ט(בא"ד ,מכאן משמע וכו' .בנחלת דוד דייק ,מה שייך לשון

לטובהחוזרת.

"מכאןמשמע",דלכאורה בהדיא קתנילה.וכתב,דתוס'סברי



דהכא מיירי בהרחקה דחצות ולא באיסור אכילה שקודם
קריאת שמע ,אלא דכיון דביארו ההרחקה משום שלא יאמר

דףד'ע"ב

אוכל קימעא וכו' ,משמע דאסור לאכול קודם קריאת שמע.
ועיין שם שהביא דברי הסמ"ג ,דשרי לאכול קודם קריאת

ו(גמ' ,כדתניא חכמים עשו סייג לדבריהם וכו' .בתלמידי

שמע ,והא דאמרינן הכא דעשו סייג לדבריהם היינו משום

רבינו יונה ריש מכילתין כתב ,דבהאי ברייתא מבואר

דתפילת ערבית חובה ולדידן דהיא רשות אין סייג .וביאר

דלכתחילה צריך לקרות קריאת שמע מיד בצאת הכוכבים,

הנחלת דוד הטעם דבקריאת שמע אין איסור,משום דקריאת

והיינו דהגם דאיסור סייג שעשו אינו אלא שלא יאכל ויישן

שמע דאורייתא והלכך לא חיישינן לפשיעה כל כך ,והיינו

קודם לכן ,מכל מקום לכתחילה זמנו בצאת הכוכבים .ועיין

דקתני שעשו סייג "לדבריהם" ,דווקא לתפילה דמדבריהם

בחידושיהרשב"א )לקמן ט(.דפליג,וסברדאכילהושינההוא

הוא].ולכאורהמסוגייןנראהדמיירילעניןתפילה,מדאמרינן

דנאסר אבל אם יושב בטל יכול להמתין לכתחילה עד עלות

בגמ' אהא דנקט "וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה",

השחר.ובשולחןערוך )סימןרל"הס"ג(פסקכר"י.ועודהוכיח

דהיינו לומר דתפילת ערבית חובה .ואפשר לבאר דהגם

מסוגיין כתלמידי רבינו יונה ,דאפילו קודם זמנו אסור,

דהברייתאאייראלעניןסייגדחצותלקריאתשמע,מכלמקום

מדאמרינןדקוראושונהקודםקריאתשמע,שמעמינהדעדיין

הא מתבאר מדברי הברייתא איסור אכילה קודם שיקרא

לאהגיעהזמןואףעלפיכןאסרולולאכול.ובביתיוסף)סימן

קריאת שמע ויתפלל ,משום דעל ידי כן יבוא לידי ביטול

רל"ה( נקט ,דהאיסור הוא חצי שעה קודם כמו גבי מנחה.

קריאתשמעותפילה,ועלהאדאוכלקודםשיתפללאמרוכל

והט"ז )שםסק"ד(כתב,דרקזמןמועטקודםאסור,ולאדמיא

העובר וכו' .אמנם עיין בריטב"א שכתב ד"העובר על דברי

למנחהשאיןשהותהרבהלהתפלל,מהשאיןכןהכאשזמנה

חכמים" היינו מה שלא קרא קריאת שמע עד חצות .וצריך

כלהלילה.

עיון[.

ז(גמ' ,אם רגיל לקרות קורא וכו' .במגן אברהם )סימן רל"ב

י(בא"ד ,שאין לו לאכול סעודה וכו' .המגן אברהם )סימן

סק"ח(הביאמדברימהרי"ו ,דגםללמודאסורקודםהתפילה,

רל"ה סק"ד( הוכיח מדברי התוס' ,דדוקא סעודה אסור אבל

)אםאיןהציבורשומרו(,כמואכילהושינה.וכתב,דהאדהכא

טעימהשרי,ודלאכתרומתהדשןשאסראףטעימה).ועייןמה

קורא ושונהקודםשיתפללאף דבאכילה אסור ,היינו דלימוד

שכתבנו לעיל ב :תוס' ד"ה משעה אות כ( .וראייתו מלשון

לא אסרו אלא מזמן תפילה אבל לא קודם לכן ,דאם כן יהא

הגמ' "ואוכל קימעא וכו'" דמשמע טעימה .והטעם דשאני

יושבובטל.אבלמשהגיעזמןתפילהשיכוללהתפללאסרואף

ממנחה דטעימה מותרת ,ביאר המגן אברהם ,משום דקריאת

ללמוד .ועיין לקמן )ה (:דפליגי בכך רש"י ד"ה סמוך למיטתי,

שמעמדאורייתאומנחהדרבנן.והאדבקידושוהבדלהטעימה

ותוס'ד"האלאאימא.

נמי אסורה ,משום דעיקר זמנו בכניסתו וביציאתו .ובראש

ח(תוס' ד"ה וקורא ,מכאן משמע שמשעה שהגיע זמן קריאת

יוסף הקשהעלדבריו,האקריאתשמענמימעיקרהדיןבעינן

שמע וכו' .הצל"ח דייק מדברי התוס' )וכ"ה בבית יוסף

לקרוא מיד בצאת הכוכבים,וכמו שפסק בשולחן ערוך )א ,ג(

ובביאור הגר"א סימן רל"ה( ,דסברי דאין אסור לאכול אלא

כדברי תלמידי רבינו יונה )המובא באות ו( .ובביאור דברי

אחר שהגיע זמן קריאת שמע אבל לא קודם זמנה ,ודלא כמו

השולחן ערוך אלו כתב המגן אברהם )שם( ,דאסור לעסוק

שפסק בשולחן ערוך )שם ס"ב( .וכתב ,דהא דחלוק ממנחה

במלאכתו קודם שיקרא קריאת שמע ,ומבואר מדבריו דלא

שאסור אף קודם זמן המנחה ,משוםדקריאת שמע דאורייתא

פירש דהדין הוא שצריך לקרוא מיד בצאת הכוכבים ,אלא

וכשיגיע זמן קריאת שמע מפסיק ,מה שאין כן מנחה דהוא
ו

מסכת ברכות דף ד – דף ה
יז אב – יח אב התשע"ב
שלא יתעסק במלאכתו קודם קריאת שמע ,ודבריו צריך עיון

כתפילה אריכתא .ועיין בט"ז )סימן רל"ו סק"ב( שרצה לומר

דהםדלאכתלמידירבינויונה.ובתוס'הגרע"א )אותג'(כתב,

כדבריו,אךדחה,דאםכןמאיטעמאמפסיקיןבקדישביניהם.

דדייק מהא דהוצרכו התוס' ללמוד מכאן האי דינא ,אף

אמנם המאירי הזכיר מה שמפסיקין בקדיש ,ומכל מקום כתב

דמשנהערוכההיאבשבת)יא,(.דמפסיקיןלקריאתשמעוכל

דהוי כתפילה אריכתא] .ובביאור דעת תלמידי רבינו יונה,

שכן שאין מתחילין ,אלא על כרחך דתוס' חדשו כאן דאפילו

לכאורהישלומרדלאסברדהויכתפילהאריכתאאלאמשום

טעימה אסור וכדברי התרומת הדשן .ועיין בתפארת ישראל

דמעיקרא נתקן במקום תפילה .ועדיין צריך עיון בכוונת

)בועז אותא(שביארבשםהגרע"א,דמשוםהכיכתבוהתוס'

התוס'[.

לשון "מכאן משמע" )וכפי שהעיר הנחלת דוד הובא באות

יד(גמ',אמררבייהושעבןלויאףעלפישקראאדםקריאת

הקודמת(,דאינומפורש"דטעימה"אסורהאלאמשמעותהוא

שמע בבית הכנסת מצוה לקרותו על מטתו .דעת רבינו יונה,

דאיכא .ודעת התפארת ישראל ,דכוונת התוס' לומר דאפילו

דגם פרשה ראשונה קורא משום שמירה ,ומתוך כך הקשה

קודםזמנואסור,ודלאכהביתיוסףוהגר"אוהצל"ח)המובאים

מאי טעמא הקשו בשבועות )טו (.ארבי יהושע בן לוי דאמר

לעיל אות ח( שדייקו מדברי התוס' להיפך] .ועל קושית

פסוקי דשיר של פגעים וגאני ,והא אסור להתרפאות בדברי

הגרע"א דמה חדשו התוס' בזה ,לכאורה יש לומר דכאן

תורה ,והקשה למה לא הקשו כן על עיקר מימריה דרבי

נתחדש דאף קודם תפילה דרבנן אסור לאכול ,דממתניתין

יהושע בן לוי דקורא קריאת שמע על מטתו .ותירץ ,דשאני

דהתםלאשמעינןאלאקריאתשמעדאורייתא,ומהאדקודם

קריאת שמע שאדם רגיל לקרוא לשם חובה לכך אינו ניכר

מנחה אין מתחילין נמי לא שמעינן לתפילת ערבית ,דכיון

שקורא אותו לשמירה ,מה שאין כן שיר של פגעים ניכר

שזמנהכלהלילהשאני,וכמושכתבוהפוסקים[.

שקורא אותו לשם שמירה .וכן נראה דעת תוס' לעיל ריש

יא(גמ' ,רבי יהושע בן לוי אומר תפילות באמצע תקנום.

מכילתין שכתבו דקריאת שמע שעל המיטה מפני המזיקין.

הקשה הצל"ח ,בשלמאלמאי דמפרש טעמיה דרבי יהושע בן

ועייןבאותהבאה.

לוי מקרא ,אתי שפיר ,דקריאת שמע דוקא סמוך למטתו ועל



כן תפילה קודמת .אבל למאי דמפרש טעמיה מסברא ,דלא

דףה'ע"א

חשיב גאולה מאורתא קשה ,דמכל מקום למה לא נקדים

א(גמ',אםתלמידחכםאיןצריךלקרוא.ביארתלמידירבינו

קריאתשמעדאורייתאלתפילהדרבנן.והוכיחדרבייהושעבן

יונה ,משום דתורתו משמרתו .אמנם ר"י מלוניל כתב,

לויסבר,א'.דקריאתשמעדרבנןועלכןתפילהקודמתשהיא

דקריאת פרשה ראשונה הוא כדי שיישן מתוך דברי תורה,

תדירה,ב'.דתפילתערביתחובה,דאםהוארשותודאיצריך

ומשום הכי תלמיד חכם אין צריך ,כיון דהוגה בה תמיד הרי

להקדים קריאת שמע שהיא חובה .והמצפה איתן ביאר דעת

הואישןמתוךדבריתורה.וכןנראהמדברירש"י)בד"הואם

רבייהושעבןלוילפידבריהשאגתאריה )סימןכ"ח(,דאפשר

תלמיד חכם( .וכן כתב במגן אברהם )סימן רל"ט סק"א( עיין

להקדים רשות לחובה אף דהחובה תדירה יותר ,ומשום הכי

שם שהאריך .ועיין במהרי"ץ חיות דכתב דלשון "מצוה" לא

אדרבא כיון דתפילת ערבית רשות אף דקריאת שמע תדירה

משמע שהוא מחמת המזיקין ,ובכך כתב נמי ליישב קושית

ודאורייתא אפשר להקדים ,והטעם שנקבע בדוקא להקדים

תלמידירבינויונהשהבאנובאותהקודמתמהגמ'דשבועות.

התפילהכיוןשהיאכנגדאבריםופדרים.

ב(גמ' ,אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה שנאמר אמרו

יב(גמ',איזהובןהעולםהבאכלהסומךגאולהלתפילהוכו'.

בלבבכם.ביאר המהרש"א,עלפימהשאמרובגמ' )לקמןנד,(.

כתבו בתלמידי רבינו יונה ב' טעמים :א' .משום דגאולת

"בכללבבךבב'יצריך",והיינוכמושאמרודאםפגעבךמנוול

מצרים מורה שאנו עבדי השי"ת ,דלכך הוציאנו משם,

זהמשכהולביתהמדרשועלכרחועונהאמן,וזוהכוונהכאן

והתפילההיא מהשאנומחוייביםלעבדודעבודהשבלבהיא

"בלבבכם"גםביצרהרע,דהיינוכשתמשכהולביתהמדרש.

תפילה,ב'.כיכשמזכירגאולתמצריםומידמתפלל,מורהעל

ג(גמ',א"לריו"חהאאפילותשב"ריודעיןאותושנא'ויאמר

הבטחון שיענהו השי"ת כמו שענה לאבותינו במצרים,

וכו'.הקשההפנייהושע,האבהאיקראמבוארנמיעשייתכל

והבטחון הוא עיקר היראה והאמונה ,וזוכה בסיבתו לחיי

המצוות ,ומנלן משם דתורה בלבד מגינה מן היסורין .ותירץ,

העולםהבא.

דעלכרחךהתםהכוונהלתורהגרידא,שהריבמרהעדייןלא

יג(תוס' ד"ה דאמר ,ואנו וכו' יראו עינינו ה"ל כגאולה

נצטוו בהם כיון שהיה קודם מתן תורה ,ואפילו דינין ופרה

אריכתא .והקשה בתלמידי רבינו יונה ,הא אין כאן ענין

שנצטוו במרה לא היה להם לקיימם מעכשיו אלא לעסוק

גאולה ,ולא דמי להשכיבנו ששייך לגאולה לפי שנתקן כנגד

בהם,ועלכרחךשהכוונהללימודהתורהבלבד,וסייםדצריך

מה שהתפללו ישראל בשעת מכת בכורות שלא יזוקו על ידי

עיון] .ואפשר לפרש כוונתו ,דסוף סוף כיון דבהאי קרא נאמר

המשחית .וביאר ,דכיון דתקנוה בזמן שהיה תפילת ערבית

כל המצוות ,מי יאמר דהדברים נאמרו לאותו זמן ,נאמר

רשותבמקוםי"חברכות,גםאחרשקבעותפילתערביתחובה

שנאמרוללאחרקבלתם[.

נשארהמנהג הראשון ,ומשום הכי לא חשיב הפסק .והמאירי

ד(גמ' ,אבל הקב"ה אינו כן נתן להם תורה לישראל ושמח.

כתב ,דכיון דתקנו י"ח אזכרות כנגד י"ח ברכות הוי ליה

באמרי נועם כתב בשם הגר"א ,דהיינו על פי מה שאמרו לא
ז

מסכת ברכות דף ה
יח אב התשע"ב
בשמים היא ,דכביכול נטלהתורה מן השמים ונתנה לישראל

ממה שבפסוקהשני כתיב רודף בוודאיהכוונהלאדם ,והלכך

לפימהשהםמחדשיםבה.

יליףמיניה).א.ל.[(.

ה(גמ' ,פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה .כתב באמרי

ט(רש"י ד"ה דהוו ,שהאבלות מכפרת על עוונותיו .בספר

נועם מהגר"א דהכוונה ,כיוןשלא מצא עוון יתלהשלאלמד,

קדושה וברכה )לבעל סמיכת חכמים( הקשה ,דרש"י סותר

ועל כרחך אינו יודע לעצמו עוון ,וכמו שאמרו רז"ל שגגת

דבריו לעיל )ה .ד"ה יסורים( ,דיסורין של אהבה באים

תלמוד עולה זדון .ובנפש החיים )ש"ד פכ"ט( כתב ,דעל שאר

להרבותשכרוולאלכפרה.ותירץ,דכוונתרש"ילבארהחילוק

חטאיםבאיםיסוריןבאותואברשחטאבודוקא,אבלבביטול

בין הוו ליה בנים ומתו ללא הוו ליה בנים כלל ,דבהוי ליה

תורה נענש בכל מקום שבגופו ,ועל כן אם פשפש ולא מצא

בנים ומתו הוו יסורים של אהבה ,כיון דבעצם המיתה

שחטא באותו אבר שבאו עליו יסורים יתלה בביטול תורה

והאבלות נתכפרו כבר עוונותיו והצער שיש לו עכשיו על

שעל זה נענש בכל מקום שבגופו .ובראש יוסף נמי כתב כעין

שאיןלובניםהוויסוריןשלאהבה,מהשאיןכןבמישאיןלו

דברים אלו .וברמב"ן )תורת האדם בשער הגמול אות קיז(

בנים כלל ,הצער שאין לו בנים אינו יסורין של אהבה ,דלא

מבואר ,דמתחילה תולה בעבירת לא תעשה ,ולאחר מיכן

נתכפרולועוונותיואלאבכך.

שלא מצא תולה בביטול תורה ובשאר ביטול מצוות עשה

י(תוס' ד"ה הא ,ותימה דשילוח מחנות לא היה נוהג אלא

דענשינןעליהבעידןריתחא.

בזמן שהיובלנוהגוכו'.בחידושיהרשב"א תירץ,דדוקאלענין

ו(גמ',אלוהםיסוריםשלאהבה.הרמב"ן)תורתהאדםבשער

דין חליטה דבתי ערי חומה אמרינן דאינו נוהג אלא בזמן

הגמול אות קיז( האריך לבאר ענין יסורין של אהבה ,ותורף

היובל,אבלדיןשילוחטמאיםמעריחומהנוהגגםבזמןשאין

דבריו דאין יסורין בלא חטא ,ובאים כעונש על השוגג ,דאף

היובלנוהגאיקדושהראשונהקדשהלשעתהוקדשהלעתיד

דאינו ראוי לעונש גיהנם ,מכל מקום הקב"ה מענישו בעולם

לבוא).ועייןמשנהלמלךפי"במשמיטהויובלהט"ו(.

הזה כדי שיהיה ראוי לשכרו בעולם הבא .והוכיח זאת מהא

יא(בא"ד ,וי"מ הא לן והא להו וכו' .הקשה המהרש"א ,דלא

דלקמן )ה(:א"ללרבהונאשהחמיץיינולעייןמרבמיליהדכי

מצינו שנהגו טומאה בזמן הזה אלא בטומאת נדה ובעל קרי

חשיד קב"ה דעביד דינא בלא דינא ,ולמה לא אמרו דהוו

ולא בטומאת מת ונגעים .ועיין בחידושי הרשב"א שכתב עוד

יסוריןשלאהבה,אלאעלכרחךדגםיסוריןשלאהבהבאים

ביאור בשם רב האי גאון ,דבבבל שהיא ארץ טמאה חשיב

על חטא .אמנם רש"י בד"ה יסורין של אהבה ,כתב ,הקדוש

יסורין של אהבה ,אבל בארץ ישראל שהיא טהורה לא הוי

ברוך הוא מייסרו בעולם הזה בלא שום עון ,כדי להרבות

יסוריןשלאהבה.

שכרובעולםהבאיותרמכדיזכיותיו.והפנייהושעכתבלבאר

יב(גמ' ,אי משום תורה דלא אפשת שנינו א' המרבה וא '

עניןיסוריםשלאהבה,דעלידםממרקומזכךהנשמהשתהיה

הממעיטובלבדשיכויןלבולשמים.הקשההאורזרוע)קריאת

ראויה לקבל האור הגדול הצפון לצדיקים .וביאר דעת רש"י

שמעסימןז'(,מהאדשנינובמדרששוחרטוב )משלי(דאפילו

דהיסורין ניתנין כדי לכפר על הבינונים והרשעים שבדור ועל

אםלמדאדםכלהתורהולאשנהתורתכהניםמענישיןאותו

ידי זה זוכה להרבות שכרו דנוטל חלקו וחלק חבריו בגן עדן.

על כך .וכתב ,דהתם מיירי כשהיה יכול ללמוד ואינו לומד,

ועיין במהרש"א שביאר כך ,אך כתב דאין זו כוונת רש"י.

והכא כשאי אפשר לו ללמוד .וכן כתב באמרי נועם בשם

ובצל"ח כתב ,דהיסורים באים על מנת שיתאמץ במצוות

הגר"א ,ד"ובלבדשיכויןלבולשמים"היינושיכויןלדעתעליון

מתוך יסוריו וירבהשכרו בקיום המצוות דלפום צעראאגרא.

שאינויכולללמודיותר.

ועייןלקמןאותיג.

יג(גמ' ,א"ל מי חשיד קב"ה דעביד דינא בלא דינא .עיין מה

ז(גמ' ,מה אשם לדעת אף יסורין לדעת .ביאר המהרש"א,

שכתבנו לעיל )אות ו( להקשות בשם הרמב"ן ,דהא אפשר

דהיינו שבאשם יש אשם נזיר ומצורע שבאין על מזיד ,מה

דהוו יסורים של אהבה .ובחידושי הרשב"א תירץ בשם רב

שאין כן חטאת שבאה רק על השוגג .אמנם בפירוש רבינו

האי גאון ,דאיירי דנודע להו לרבנן דלא יהיב שבישתא

נסים גאון )שעל הגליון( ביאר ,דהיינו שאין מקריבין אשם

לאריסאועבידשלאכהוגן,ומשוםהכיאמרולוכך .ובמראה

שלא לדעת הבעלים ,כדאיתא בערכין )כא ,(.וכדבריו מבואר

כהן תירץ ,על פי מאי דאיתא בבבא מציעא )פג (.דד' מאות

יותר ,כיון דהכא איירינן ביסורין בשעה שמכפרין ולא על

חביותשהחמיצובודאיישקול,ולעילאמרינןדבפרהסיאלא

שעתהעבירה.

הוו יסורין של אהבה ,אם כן הכי נמי אי אפשר לומר דהוו



יסוריןשלאהבהכיוןדהויפרהסיא.

דףה'ע"ב

יד(גמ' ,א"ל מי קא שביק לי מידי מיניה וכו' .הקשה החפץ

ח(גמ' ,שנאמר רודף צדקה וחסד וכו' .הקשה הרי"ף )בעין

חיים)הלכותלשוןהרעכללי'סי"בבבאמ"ח(,האהווילשון

יעקב(מאיאולמיההראיהשהביאמקראד"רודףצדקהוכו'"

הרע דהרי הסיר הגנאי מעצמו על ידי שהטילו על האריס,

דהווי גמ"ח ,הא גם בקרא ד"בחסד ואמת יכופר עון" כתיב

והוכיח מבבא בתרא )קסד (:מהא דאמר ליה ר' שמעון ברבי

חסד] .ואוליישלומר,דהפסוק דבחסדוכו'אפשרהיהלפרשו

לרבי,לאואנא כתבתיה יהודא חייטא כתביה ,וא"לרביכלך

דבחסדיהקב"היכופרעווןולאבמעשהחסדשלהאדם,אבל

מלשון הרע הזה ,אף דכוונתו היה רק להציל את עצמו.
ח
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ותירץ ,דמדברי רש"י בד"ה מי שביק ,מבואר ,דגם הם ידעו

היינו דוקא בלומד לעצמו ,אבל במלמד תורה לאחרים מותר

שהוא חשוד על כך ומשום הכי אין כאן לשון הרע כלל .עוד

מחמת ביטול תורה ,וכדמצינו לקמן ברבי שהיה מלמד תורה

תירץ ,דדווקא בגוונא שיכול להסיר מעצמו הגנאי בלא

לרבים וכשהגיע זמן קריאת שמע קורא פסוק ראשון ולא

שיטילנועלחבירוהווילשוןהרע,אבלרבהונאלאהיהיכול

התפללמיד.

להסירהחשדמעצמואלאבהטילוהגנאיעלהאריס.



טו(גמ' ,היינו דאמרי אינשי בתר גנבא גנוב וכו' .המרדכי

דףו'ע"א

בבבא קמא )ריש המניח( ,הוכיח מכאן דלא אמרינן עביד

א(גמ' ,ואם המתין לו וכו' שנאמר לו הקשבת למצוותי וכו'.

אינישדינאלנפשיהאלאאםכןהחפץבעין,אבל בחובוכדו'

פירש רש"יד"הלואהקשבת ,דהקשבהמלשוןהמתנה.וביאר

שאינו בעין אסור ,ולכך הכא שלא לקח ממנו רב הונא

באמרי נועם בשם הגר"א ,דעל כרחך אי אפשר לאוקמיה

הזמורות עצמם שלא כדין עשה .ועיין במרומי שדה שכתב

בשארמצוותדאדרבאמצוההבאהלידךאל תחמיצנה,אלא

לחלק ,על פי מאי דקיימא לן ,דדווקא בגוונא שיכול להוכיח

מיירי בהמתנה זו שהיא עצמה מצוה .ובתלמידי רבינו יונה

כדבריוהותרלעשותדיןלעצמו,מהשאיןכןהכאשלאהיה

ביאר ,דילפי לה מתיבת "למצוותי" ,מלשון "צוות" שנעשה

יכוללהוכיחכדבריודאסורלעשותדיןלעצמו.

צוותלחבירו.

טז(גמ',ועלמטתישתהאנתונהביןצפוןלדרום.פירש רש"י

ב(גמ',האידוחקאדכלהמינייהווכו'.כתבבעיוןיעקב,דקא

)ד"ה צפון לדרום( ,שאורך המיטה יהיה בין צפון לדרום.

משמע לן דכשבא לו א' מדברים אלו יאמר שיר של פגעים

והמגן אברהם )סימן ג' סק"ז( הביא מהזוהר דצריך שתהיה

להנצלמאלוהמזיקין.

המיטה נתונה ממזרח למערב .ובמחצית השקל )שם( כתב,

ג(גמ' ,בכל המקום אשר אזכיר את שמי .פירש רש"י ד"ה

דגם דברי הש"ס יש לפרש כן ,ומצפון לדרום היינו רוחב

אשר אזכיר ,אשר יזכר שמי על פי מצותי ודברי .ובמהרש"א

המיטה .ועיין בט"ז )שם סק"ג( שכתב ,דצריך ביאור מדוע

כתב לבאר ,דכיון דבדרך לימודו מותר להזכיר שם ד' ,מוכח

נשתבחאבא בנימין בכך ,הרי מעיקר הדין הוא .וביאר על פי

שהכתובמייריבתלמודתורה.והקשההפנייהושע,דאימיירי

מהשכתבוהתוס' ד"ה כל ,דכל האיסורבשעת תשמיש ,ואין

בשם המיוחד גם בדרך לימודו אסור ,ואם בשאר שמות הרי

איסור שיהיה בין מזרח למערב משום כבוד השכינה אלא

גם בתפילה מותר .ופירש,דבאמתמיירי בעבודה בקרבןיחיד

במקום מגולה ,ותשמיש אסור במקום מגולה ,על כן אינו

וכפשטיה דקרא ,אלא דתלמוד תורה הוי קל וחומר מעבודה

מעיקרהדיןואיהוהואדאחמיראנפשיה.והוסיף,דמשוםהכי

כדמצינובכמהדוכתי.

השמיט הטור להאי דינא דאין בו נפקא מינה .ובפני יהושע

ד(גמ' ,אין תפילה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת .כתב

כאן ביאר ,דהשבח הוא משום שצריך להקפיד שיהא מכוון

הצל"ח,דדעתהרמב"ם )רישפ"חמתפילה(דהואמעלהבבית

בדיוקביןצפוןלדרום,ולאיהיהנוטהכלללצדמזרחומערב,

הכנסת מצד עצמו ואם הוא יחיד שבלאו הכי אין תפילתו

וקושיגדוללעשותכן,ועלכןנשתבח.

נשמעת ילך לבית הכנסת ,אבל ציבור בלאו הכי תפילתם

יז(תוס' ד"ה והאמר ,ואי משום בנות וכו' .עיין בפירוש רבינו

נשמעת ,ועל כן יחיד יותר טוב להתפלל בציבור שלא בבית

ניסים גאון ,שהביא בשם יש אומרים שנשאר לר' יוחנן בן

הכנסת מביחיד בבית הכנסת ,ומדוייק הלשון "אדם" .אבל

אחד].ולפיזהקשהמההקשתההגמ'מר'יוחנן.ונראהלומר

בתוס' בעבודה זרה )ד :ד"ה כיון( כתבו ,דאמרינן בפרק קמא

דישלחלקביןמישצערועלשלאהיולובניםמעולם,דאינו

דברכות דאין תפילתו של אדם נשמעת אלא עם הציבור,

לאדם שיש לו אפילו בן אחד או בת ,לבין מי שמתו בניו

ומשמע דמעלת בית הכנסת משום ציבור ,וכתב ,דגם לדעת

דמצטער על החסרון .דאין נפקא מינה אי נותר לו בן או בת.

תוס' תפילת ציבור נשמעת בכל מקום .והא דנקט לישנא

ועל כן לפי הסלקא דעתך דגמ' שהיו לו בנים ומתו מקשה

"תפילתו של אדם" ומשווה מעלת ציבור לבית הכנסת,

שפירמר"י,אך למסקנאשלא היולו כלל,שייך לחלק אי יש

כוונתם דיחיד אף אי נסתיימה תפילת הציבור כיוון שעוסקין

בנות).א.ג.[(.

עדיין בשירות ותשבחות ,כגון אשרי ובא לציון ,תפילתו של

יח(תוס' ד"ה אלא ,אבל ראיה דשרי ללמוד וכו' .כתב

יחידנשמעת,והיינו"לשמועאלהרינהואלהתפילה"דבשעה

במהרש"ל ,דאין ראיה דמיירי קודם שהגיע זמן קריאת שמע,

ששומע לרינת הציבור נשמעת גם תפילתו .והמאירי כתב,

וגם לרש"י ד"ה סמוך אסור ללמוד ולעשות מלאכתו רק

דכל שאדם יכול להתפלל בבית הכנסת יעשה ,מפני ששם

משהגיע זמן קריאת שמע .ובמהרש"א ביאר דראיית התוס',

כונתהלבמצויה,כללגדולאמרו,תפלתהציבורחביבהוכל

מהא דמסתפק שם האם מיירי קודם זמן קריאת שמע או

המתפלליםבביתהכנסתבעשרהשכינהעמהםוכו',ובפרקד'

אחריו,ומוכחדגםאחרשהגיעזמןקריאתשמערשאיללמוד.

אמרו ,שאסור לאדם שיקדים תפלתו בצבור לתפלת הציבור

ועיין בראש יוסף שהאריך בביאור השיטות .ובתוס' הרא"ש

וכו' .דהיינו שחילק בין תפילת הציבור בבית הכנסת לבין

כתב ,דהיינו דוקא באדם שמתפלל בבית המדרש ואינו הולך

ציבורשלאבביתהכנסת.

לבית הכנסת דחיישינן דילמא מיטריד בגירסיה ויעבור זמן

ה(גמ' ,מנין שהקב"ה מניח תפילין .בחידושי הרשב"א ביאר

קריאת שמע ותפילה .ובתלמידי רבינו יונה כתב ,דגם לרש"י

בשם רב האי גאון ,שהראה הקב"ה למשה כיצד הוא עשיית
ט
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קשר התפילין והנחת תפילין .והקשה ,מהא דשאלו תפילין

מבית הכנסת לבית המדרש דהוי לדבר מצוה ,ואין בו איסור

דקב"המאיכתיבבהו.

פסיעה גסה דלדבר מצוה מצוה למירהט] ,וכן כתב באמרי

ו(]תוס' ד"ה המתפלל ,צריך לקרא את דבריהם וכו' .פירש

נועם בשם הגר"א דמבית הכנסת לבית המדרש מצוה לרוץ,

ר"ת דזה היה בבתי כנסיות שלהם שהיו בשדה ,ולכך בלילה

וביאר שהיא כוונת אביי[ ,מכל מקום משום שדומה עליו

יש להמתין .וביאור דבריו ,שמשום הכי גם בימינו שיש פחד

כמשאוי כמו שפירש רש"י ,אסור .ולפי זה הא דאמר אביי

בלילה אף בעיר יש להמתין .ואין להבין בדבריהם שבלילה

דלמיעל מצוה למירהט ,משום דליכא לאיסור פסיעה גסה

היה להם להמתין ,דהיה צריך לנקוט לשון ולכך היה להם

הנוטלת מאור עיניו .ובהגהות רא"מ הורוויץ פירש על פי

להמתיןבלילה,ולאישלהמתין שהואלשוןהווה.ועייןתוס'

הירושלמי ,דאסור לפסוע פסיעה גסה בצאתו מבית הכנסת

הרא"ש.וכןמדוייקבתוס'לעיל)ב(.ד"המברך[.

משום שכר פסיעות ,וסלקא דעתך דגם למיעל הכי נמי ,קא

ז(תוס' ד"החד ,אבל בספר לבדו נכתבין .וכתב היעב"ץ דרק

משמע לן דמצוה למירהט .ועיין בראש יוסף ובפרי מגדים

כשהציבור חשבו לעשות מצוה אזי אם א' מהם נאנס ולא

)סימן צ' סקכ"ה( שכתבו ,דלא מצינו דהותר לפסוע פסיעה

עשאהמעליןעליוכאילועשאו,ונכתבתמחשבתובספר,אבל

גסה בכניסתו לבית הכנסת אלא דמצוה לרוץ ,והיינו משום

יחיד לא מיחשב כמעשה ואינו נכתב בספר .וברש"ש כתב,

דשכיחא הזיקא לא סמכינן אפילו במקום מצוה .והא דקא

דהכתיבהבספרהיאלגביהחידושיתורהשנתחדשלושהיא

משמע לן שאסור לפסוע פסיעה גסה בצאתו מבית הכנסת,

מעלתשנים,שמתוךמשאומתןמגיעיםלכויןהאמת.

היינו אפילו באדם שקשה לו שלא לפסוע פסיעה גסה ,מכל



מקום בצאתו מבית הכנסת יאנוס עצמו לכך .ועיין בצל"ח.

דףו'ע"ב

ובמגןאברהם )סימןצ'ס"קכ"ו(כתבבשםהכותבבעיןיעקב,

ח(גמ',אםלדברמצוההלךנוגהלו.ביאר באמרינועםבשם

דאםיוצאעלמנתלחזורמצוהלרוץביציאתו,וזוכוונתאביי

הגר"א ,דבית הכנסת נקרא נוגה ,והוא ביאור הכתוב ד"הלך

במה שאמר "אבל למיעל וכו'" דהיינו בשעה שיוצא על מנת

חשכים ואין נוגה לו" ,דהיינו בית הכנסת ,אם הלך לדבר

לחזור .והלחם חמודות חוכך בכהאי גוונא משום מראית עין,

מצוה,נמינוגה)אור(לומשוםנרמצוה.

והמגן אברהם כתב ,דאין בכך חשש מראית עין .ועיין שם

ט(גמ',ואםלדברהרשותהלךאיןנוגהלו.כתבהמגןאברהם

במגןאברהםמהשכתבבשםהשל"ה.

)סימן צ' סקל"ב( ,דהיינו דוקא בהולך לעסקיו בעירו ,אבל

יב(גמ' ,לעולם ירוץ אדם לדבר הלכה ואפילו בשבת שנאמר

כשיוצא לדרך ואי אפשר לו להגיע למחוז חפצו בעוד היום

אחרי ד' ילכו כאריה ישאג .כתבו המהרש"א והצל"ח ,דהא

גדולאלאאםכןמתפללבביתו,לאהטריחוהולהתפללבבית

דלא נקט קרא דלעיל ד"נדעה נרדפה וגו'" ,משום דאתי

הכנסת.

לאשמועינן דאפילו בשבת שרי ,וילפינן מקרא ד"כאריה

י(גמ' ,כל הקובע מקום לתפילתו וכו' .כתב הרא"ש ,דאפילו

ישאג",דכמושמפניאריודאימותרלרוץבשבתמשוםסכנת

בבית הכנסת עצמו מצוה שיקבע לו מקום .אמנם בתלמידי

נפשות ,הכי נמי מותר לרוץ לדבר מצוה .והרי"ף גרס "לדבר

רבינו יונה כתב ,דהיינו דוקא במתפלל בביתו ,אבל בבית

מצוה" ,וכתב האמרי נועם בשם הגר"א ,דטעמו כיון דלדבר

הכנסתאיןצריךלקבועמקוםכיוןשכולומקוםתפילה.ועיין

הלכה נלמד מקרא ד"דלעת את ה'" שהוא דבר הלכה ,והכא

בצל"ח שביאר הטעםדיקבע מקוםלתפילתו ,משוםשהמקום

קאמשמעלןדלכלדברמצוהצריךלרוץ.

שמתפלל בו מתקדש ויסייע לו קדושת המקום בכוונה

יג(גמ' ,אמר ר' זירא אגרא דפירקא רהטא .עיין פירוש רש"י

ושתעלהתפילתו.ועלפיזהביארמהדאיתאלקמן,דאומרים

ד"ה אגרא דפרקא .ובתוס' הרא"ש הקשה ,הא ר' זירא עצמו

עלהקובע מקוםלתפילתו"איחסידאיעניו",דמהעניןענווה

אמר דרהטא אסור בשבת] ,ולכאורה דבריו צרכים עיון,

לכך ,וביאר דהא דאינו קובע מקום מתגאה בעצמו ,שסובר

דאפשר שאמר זאת אחרי ששמע דברי ר' תנחום[ .ופירש,

שהואמקדשאתמקומו,ואיןצריךלהתקדשבקדושתהמקום.

דכוונתר'זיראלומרהיאךיקייםמצוהכמאמרהבלאחיסרון.

]ולכאורה דבריהצל"ח מתפרשין היטבלשיטת תלמידי רבינו

והפנייהושע הקשהעלרש"י,האעלשארחלקיהמימראלא

יונה דבבית הכנסת אין צריך לקבוע מקום דכיון שהוא מקום

שייך האי טעמא .ועל כן פירש לולי פירוש רש"י ,דכל הני

תפילה כולו מקודש ועומד[ .ובתלמידי רבינו יונה )לקמן ח(.

דקחשיב ,רובן ככולן מהנך דקחשיב בברייתא דשבת )קכ"ז,(.

כתב,דמהשאמרושאיןהתפילהנשמעתאלאבביתהכנסת,

שהן דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת

היינו דוקא במי שאין תורתו אומנותו ,אבל תלמיד חכם

לעולם הבא ,השכמת בית המדרש וכו' ,והטעם כדאמרינן

מתפללבמקוםלימודוכדלקמןשם.

בקידושין )מ' (.משום שמצות עצמן יש להן קרן ופירות,

יא(גמ',אמרר'חלבואמררבהונאוכו'אמראבייוכו'.הפני

ומפרשבשמעתיןדעניןהפירותשלהמצותכגוןהשכמתבית

יהושע הביא שהקשה המהרש"א אדברי אביי ,פשיטא ,וכתב,

המדרש ,דמלבד עיקר מצות הלימוד שהוא הקרן ,יש לו נמי

שתירץ בדוחק .והוסיף להקשות עלדברי ר' חלבו ,האאפילו

פירותוהיינו"אגראדפרקארהטאוכו'",דהיינושהפירותהם

בסתם אסור לפסוע פסיעה גסה כדאיתא בשבת )קיג (:שנוטל

חלקהמצוהעצמה,ולאשכרה.

מאור עיניו של אדם .ותירץ ,דקא משמע לן דאפילו כשיוצא

יד(גמ',אגראדביטמיאשתיקותא.כתב בתוס'הרא"ש,דאין
י

מסכת ברכות דף ו – דף ז
יט אב – כ אב התשע"ב
הכוונה לאבל עצמו ששותק כמו וידום אהרן ,אלא על

מתחיל התפילה בתוך זמן תפילה ,אף דמסיים לאחר הזמן

המנחמים נאמר ששותקין ונותנים לגדול שבהם לנחם את

שפירדמי,וכדחזינןהכאדאזלינןאחרהתחלתהתפילה.

האבל,והואכבודווניחומושלהאבל.

ד(גמ' ,צדיק ורע לו צדיק שאינו גמור וכו' .ביאר במהרש"א,

טו(גמ',כלהמתפללאחוריביתהכנסתנקרארשעוכו'.כתבו

דהיינו שמענישין אותו על מיעוט עוונותיו בעולם הזה כדי

התוס' )בעמוד א'( ד"ה אחורי ,בדעת רש"י ,דהיינו שמתפלל

לזכותובעולםהבא.ולהיפךברשעשאינוגמור,נותניןלושכר

בצד מערב והפתח במזרח והעם מתפללין לצד מערב .וכתב

מצוותיובעולםהזהכדילהאבידומןהעולםהבא.

המהרש"א ,דמדברי רש"י כאן לא משמע כן ,אלא כפירוש

ה(גמ' ,כל דבור ודבור שיצא מפי הקב"ה לטובה אפילו על

התוס' ,שמתפלל במזרח .וכן מוכח מלקמן )ח ,(:דאמרינן

תנאילאחזרוכו' .כתבהצל"ח,דהיינודווקאבגוונאשביטול

שאסור לאדם לעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור

התנאיאינועלידיעבירהועווןכמובההיאדמשה,דאמרלו

מתפללין ,דהיינו במקום הפתח שבמזרח ,דהתם יש חשד

"הרף ממני" ,אבל היכא שביטול התנאי על ידי עבירה ,ודאי

שרואין אותו שאינו נכנס כמבואר שם ,הרי דאחורי בית

חוזרת ,וכדאיתא לעיל )ד (.דאפילו בהבטחה שלא על תנאי

הכנסת היינו במזרח] .ועיין בתלמידי רבינו יונה שהקשה כן

היה יעקב ירא שמא יגרום החטא ,כל שכן היכא שניתן על

עלתוס'לפיפירושם,וכתבדפעמיםקוראאחורילצדהפתח[.

תנאי .ולפי זה ביאר דברי הרמב"ן בפירוש התורה )בראשית

ותלמידי רבינו יונה כתב בדעת רש"י דהפתח במערב ,ואם

פרק י"ב פסוק ו( שכתב ,ודע כי כל גזירת עירין כאשר תצא

עומד במערב ואחוריו לבית הכנסת נקרא רשע ,דגם אחוריו

מכח גזירה אל פועל דמיון ,תהיה הגזרה מתקיימת על כל

לבית הכנסת ,וגם מתפלל לרוח אחר מן הציבור ,וגם אינו

פנים .והיינו דבכהאי גוונא אף החטאלא יבטלה .ועיין בלחם

נכנס לבית הכנסת ,אבל אם עומד במערב ופניו כלפי בית

משנה)פ"ימיסודיהתורהה"ד(.

הכנסת אף שעומד בחוץ אינו רשע .ואפילו בעומד בתוך בית



הכנסת ומחזיר פניו לצד מערב אין נכון לעשות כן ,שאינו

דףז'ע"ב

מתפלל לצד שהציבור מתפללין אלא שאינו רשע ,והוסיף,
דהואהדיןבמחזירפניולצפוןולדרוםהוירשע,ועייןשםמה

ו(גמ' ,מיום שברא הקב"ה את "העולם" וכו' .ולקמן איתא

שכתבובדעתתוס'.

מיום שברא הקב"ה את "עולמו" .וביאר הצל"ח ,דהכא מיירי

טז(גמ' ,כל שיודע בחבירו שהוא רגיל ליתן לו שלום וכו'.

לגבי שלא קראו להקב"ה אדון ,וכמו שאמרו אף על פי

כתב המהרש"א ,דדוקאשרגילליתןלושלום,דאםאינורגיל

שהקב"הבראהעולםמכלמקוםעזבד'אתהארץולאחשיב

ליתןשלוםלאיקדיםלושלוםדשמאלאיחזירלושלוםוהוי

"עולמו" ,מה שאין כן התם דמיירי לגבי הודאה .עוד כתב,

גזלן .והקשה ,מהגמ' בגיטין )סב ,(.דרב חסדא הקדים בשוק

דגבי הודאה רצה לרמוז אהא דאיתא לקמן )לה (.דקודם

אפילו לעכו"ם .ותירץ ,דאיירי ברגיל ליתן לו שלום .אי נמי

ברכה "לד' הארץ ומלואה" ,ואחר ברכה "והארץ נתן לבני

כיוון דהתם איירינן בעכו"ם ,עשה כן מפני דרכי שלום ,ועוד,

אדם" ,והכי נמי הכא קודם הודאה היה "עולמו" של הקב"ה,

דאף אם לא יחזיר לו שלום ,אין לחוש אם יקרא עכו"ם גזלן.

ורקאחרכךנחשבעולמםשלבניאדם.

ועוד ,דלפי שמדרך ארץ על המשיב לכפול שלום ,כיון דלא

ז(גמ' ,צדיק ממנו בולע ,ביאר באמרי נועם בשם הגר"א,

היו כופלים שלום לעכו"ם כדאמרינן התם ,היה רב חסדא

משום דרשע שיש לו מקצת מצוות אוכל הקרן בעולם הזה,

מקדים לו שלום כדי שיכפול לו העכו"ם שלום ,דאילו היה

וצדיק שאינו גמור אין לו קרן ,אלא פירות המצוות בעולם

העכו"םמקדיםלושלוםהיהרבחסדאצריךלכפוללושלום

הזה ,ומשום הכי גובר הרשע על הצדיק שאינו גמור ,אבל

מפני דרכי שלום] .ולכאורה צריך עיון דהגמ' אמרה "אפילו"

צדיקגמורמדריגתוגבוההמאדואיןלרשעאחיזהבה.

ומשמעדבוודאילישראל[.

ח(גמ' ,כל הקובע מקום לתפילתו )לתורתו( וכו' שנאמר
ושמתי מקום וכו' .ביארו בתלמידי רבינו יונה ,דהאי קרא

דףז'ע"א

נאמרעלביתהמקדששהיההקב"המשרהשכינתושם.והא

א(גמ' ,מכאן שהקב"ה מתפלל מאי מצלי יה"ר וכו' .כתב

דמייתי ראיה מינה לקובע מקום לתורתו ,משום דלקמןאמרו

הצל"ח ,דתפילתהקב"ההיאלישראל,שייטיבומעשיהם,ועל

"מיוםשחרבביתהמקדשאיןלקב"האלאד'אמותשלהלכה

ידיזהיגרמושיהירצוןמלפניולכבושכעסווכו'.

בלבד" ,ואם כן התורה במקום בית המקדש .ולפי זה מבואר

ב(גמ',אמראבייבהנךתלתשעיקמייתאוכו'.בתוס'עבודה

הלשון"הקובעמקום"דהואדוגמתביתהמקדששהיהמקום

זרה)ד(:ד"הבתלת,ביארו,עלפימאידאיתאלקמן,ד"בשעה

קבועלהשראתשכינתו,ורקבכהאיגוונאאמרודד'אמותשל

שמלכי מזרח ומערב מניחין כתריהן בראשיהן וכו' כועס",

הלכההםבמקוםביתהמקדש.

וזהוא בשעהשלישית שכןדרך מלכים לעמוד בשלוששעות.

ט(גמ' ,מלמד שגדולה שימושה יותר מלימודה .המהרש"א

ועייןבמהשכתבנולעיל)ג:אותח(.

ביארהטעם,משוםדבכךלומדמרבוהלכהלמעשה,דהלימוד

ג(תוס' ד"ה שאלמלי ,א"נ מאחר שהיה מתחיל קללתו וכו'.

עצמו אינו תמיד למעשה .וכתב באמרי נועם בשם הגר"א,

הערוך השולחן )סימן ק"ה ס"י( הוכיח מדברי התוס' ,דאם

משוםשבשימושהוארואההלכהלמעשהולאהמדרשעיקר
יא

מסכת ברכות דף ז – דף ח
כ אב – כא אב התשע"ב
אלאהמעשה,מהשאיןכןעלידילימוד,קודםשיפסוקהלכה

נועם בשם הגר"א ,דאין הדברים כפשוטם ,דודאי אי אפשר

צריך ללמוד כל הש"ס ולהחכים כדי להבין ולהכריע.

לומר שירא שמים פחות בדרגתו מנהנה מיגיע כפו ,וגם אי

ובמהרי"ץ חיות כתב בשם הגר"א ,משום דלימוד שעל ידי

אפשר לפרש דיראשמיםאין לו שכראלא בעולם הזה.אלא

שימושנשרשיותרבלבהרואהמהשומעהלכותמפירבו.

דנהנה מיגיע כפיו היינו מי שנהנה מלימוד התורה ומעשיית

י(]תוס' ד"ה לא היה אדם ,בתוה"ד ,אברהם אבינו היה בן

המצוות,ויראשמיםהיינושעושהמיראהואיןלוהנאהבכך,

שבעים בעת ברית בין הבתרים .לכאורה צריך עיון ,דהרי

דהיינו דדרגת הנהנה מיגיע כפו גדולה יותר מדרגת ירא

באותה ברית נאמר לו "לזרעך אתן את הארץ הזאת" ,ואיך

שמים,ומהשאמרודיראשמיםאשריובעולםהזההיינודלזה

ייתכן מה שאמרה התורה בתחילת פרשת לך לך ,שהיה בן

שנהנה מיגיע כפו יש כבר מקצת עולם הבא בחייו ,ולירא

שבעים וחמש כשהגיע מחרן ,ונסיונו היה שלא ידע איזו היא

שמיםישכעיןהעולםהזהשישלנהנהמיגיעכפושהואגםכן

הארץ )ש.ב .(.ועיין בספר סדר הדורות )ב"א ג( ,דבעת הצווי

טובדעולםהבא,אבלהעולםהבאשלהנהנהמיגיעכפוגדול

דלך לך היה בן חמישים וחמש ,ובהמשך דבריו )בב"א כ"ג(

יותר .ובמהרש"א ביאר ,דנהנה מיגיע כפו היינו שאינו נוטל

כתב וז"ל ,בימים ההם נראה ה' אל אברהם ויאמר "הלא

בעולםהזהמשכרובעולםהבאכמעשהדרביחנינאבןדוסא,

דברתיאליךזהעשריםשנהלךלךוכו'".ונתיישבהיטב[.

יותר מירא שמים שנהנה משכר מעשיו בעולם הזה ,שמחסר



בזהמחלקולעולםהבא.

דףח'ע"א

ז(גמ' ,בין פסוקא לפסוקא מאי תיקו .פירש בתלמידי רבינו

א(גמ' ,אימתי עת רצון בשעה שהציבור מתפללין .כתב

יונה ,שהמנהגהיהלתרגםביןפסוקלפסוק,ונסתפקאםבזמן

באמרי נועם בשם הגר"א ,דההכרח לכך ,משום דאין העתים

שמתרגםחשובכביןגבראלגבראורשאילצאת.ומבואר,דעל

משתניםמצדהקב"האלאמצדמעשההאדם,עלידיהעיסוק

התרגום עצמו לא נאמר "ועוזבי ה' יכלו" .ועיין שם שכתב,

במצוה כגון בשעה שהציבור מתפללין שעושים מצוה

דכיון דעלתה בתיקו הוי ספיקא דאורייתא ולחומרא .ובלחם

בכנופיא.

חמודות )אות ל"א( הקשה ,הא קריאת התורה תקנת משה

ב(גמ' ,כיון דאמרי ליה מקדמי ומחשכי לבי כנישתא וכו'.

ועזרא הוא ,ואינו ספיקא דאורייתא .וכתב ,דגם בתקנת

כתב באמרי נועם בשם הגר"א ,דהא דהועיל להם אף דכתיב

נביאיםישלהחמירבספקכמובדאורייתא.

בקרא "על האדמה" ,היינו על פי מאי דאיתא במגילה )כט(:



דעתידיןבתיכנסיותשבבבללקבועבארץישראל,ואםכןהוו

דףח'ע"ב

כמו"עלהאדמה".

ח(תוס' ד"ה שמו"ת ,י"מ והוא הדין ללועזות בלע"ז וכו'.

ג(גמ' ,אלא אימא שיעור ב' פתחים ואחר כך יתפלל .פירש

והרא"ש כתב ,דבפירוש רש"י יוצאין ידי תרגום כיוןשמפורש

רש"י ד"ה שיעור ב' פתחים ,שלא ישב סמוך לפתח ,וכתב

בו כל מלה .והסמ"ג כתב ,דפירוש רש"י עדיף שמועיל יותר

בתלמידי רבינו יונה ,דלפי זה אם יש לו מקום קבוע סמוך

מתרגום .אמנם יש חולקים מפני שהתרגום ניתן בסיני .וכתב

לפתח אין בכך כלום .והמהר"ם מרוטנבורג כתב הטעם ,מפני

הביתיוסף)סימןרפ"ה(,דיראשמיםיצאידישניהם.

שמביטלחוץואינויכוללכוין,ולפיזהדוקאכשפתוחלרשות

ט(גמ' ,א"ד לא תגנו בלא קריאת שמע .המהרש"א ביאר

הרביםשייךהאידינא.וברא"שפירש,שלאימהרויתפללמיד

הכוונה ,דיקרא קריאת שמע דוקא בלשון הקודש ,כיון דהוא

כשנכנס ,אלא ימתין וישהה שיעור ב' פתחים .ובבית יוסף

מפני שימור מן המזיקין ,וכתיב "כי מלאכיו יצוה לך לשמרך

)סימןצ(כתבלחושלכלהטעמים.

וגו'" ,ע"כ צריך שיאמרנו בלשון שמלאכים מבינים בו .והוא

ד(גמ' ,אוהבה' שערי ציוןוכו' מיום שחרב ביתהמקדשוכו'

מה שאמר ש"לא יישן על מטת ארמית" ,שלא יקרא קריאת

אלא ד' אמות של הלכה בלבד .בתלמידי רבינו יונה ביאר,

שמעבלשוןארמי.

דשעריציוןהיינושעריביתהמקדש,ומהאדלמדמהאיקרא

י(גמ' ,בג' דברים אוהב אני את המדיים וכו' .בעיון יעקב

ד"אוהבה'שעריםהמצוייניםבהלכה",עלכרחךדסביראליה

ביאר ,דהא קא משמע לן דהעושה כמנהגם אין בזה משום

דבזמן הזה ד' אמות של הלכה הוו במקום בית המקדש ,וזהו

חוקיהעכו"ם.

מהשאמר"והיינודאמרוכו'".

יא(גמ',תניאר"שבןיוחאיאומרוכו',איכאדמתנילהאדרב

ה(גמ' ,לאהוה מצלינא אלאהיכא דגריסנא .בתלמידי רבינו

אחא בר חנינא וכו' .נחלקו הראשונים האם ב' הלשונות

יונההביא,דלדעתחכמיצרפת אפילואייתפלליחידיבמקום

בדעת רבי שמעון פליגי ,דבתוס' ד"ה לא ,ובד"ה לעולם

דגריס ,עדיף מלהתפלל בציבור בבית הכנסת .אבל דעת

לתירוץ קמא פליגי ,דללישנא קמא לאחר עמוד השחר הווי

הרמב"ם,דדוקאכשמתפללבציבורגםבמקוםדגריסאמרוכן,

יממא ואינו יוצא בה ידי קריאת שמע של לילה ,וללישנא

אבללאביחיד.והוסיף,דאשמועינןבכך,דמקוםתורהעדיפא,

בתראהווילילהואינויוצאבהידיקריאתשמעשליום.ואם

דאפילו אם בבית הכנסת יש רוב עם ,עדיף להתפלל במקום

כןפליגיבתרתיא.האםיוצאידיקריאתשמעדערביתלאחר

שלומד.

עמודהשחר,דדלישנאקמאאינויוצא,וללישנאבתראיוצא.

ו(גמ' ,גדולהנהנה מיגיע כפויותר מירא שמים .כתב באמרי

ב .בשל שחרית לאחר עמוד השחר ,ללישנא קמא יוצא
יב

מסכת ברכות דף ח – דף ט
כא אב – כב אב התשע"ב
וללישנאבתראאינויוצא.ולתירוצאבתראפליגידווקאבשל

מאי טעמא לא תירצו הכא כמו בשינויא בתרא בתוס' ד"ה

ערבית ,אבל בשל שחרית לכולי עלמא יוצא קודם הנץ.

לעולם ,דנקט לאפוקי קריאת שמע של שחרית שאינו יוצא

והרי"ף )ב.מדפיהרי"ף(והרא"ש)סימןט( ותלמידירבינויונה

לפניעמודהשחר.ותירץהצל"ח,דלכךכוונוהתוס'בדבריהם

פסקו ,דהני תרי לישני לא פליגי .וכתב הרי"ף ,דלישנא קמא

אלו,שאי אפשר לומר שדברי רבישמעון לאפוקי קודם עמוד

איירא בגוונא דאינו אנוס דיכול לקרות קריאת שמע של

השחר,בעתשאףלאחרעמודהשחראינויוצא.

ערבית רק עד שיעלה עמוד השחר ,ולישנא בתרא איירא אי



נאנס כגון שיכור או חולה ,דבכהאי גוונא יכול לקרות גם

דףט'ע"א

לאחר שיעלה עמוד השחר קודם הנץ ,אבל במזיד לכולי

א(גמ' ,א"ר זירא ובלבד שלא יאמר השכיבנו .הרא"ש והטור

עלמא אינו יכול לקרות לאחר שעלה עמוד השחר .ועיין

והמאירי פירשו,דאיןצריךלומרהשכיבנוכיוןהואגאולהמן

בתלמידי רבינו יונה ,שהביא ב' הוכחות לשיטת הרי"ף

המזיקין,וביממאאיןצריךלאומרהכלל.והר"יבןגיאותכתב,

וסייעתו .ומשמעות רש"י בד"ה וקיימי וד"ה והאי אינה

דצריך לומר את עיקר הברכה ,שהרי כך נתקנה קריאת שמע

מוכחת ,כיון שלא כתב אלא דהוי זמנים שיוצאים בהם ולא

שתים לפניה ושתים לאחריה ,אלא שיתחיל מותקננו בעצה

כתב שאין יוצא .ועיין בנחלת דוד שהאריך לבאר השיטות

טובהמלפניך.

להלכה.

ב(גמ' ,אתו לקמיה דרבי יהושע בן לוי אמר כדאי הוא ר"ש

יב(תוס' ד"ה לא לעולם .הקשו אמאי לא נקט שקורא לאחר

לסמוך עליו בשעתהדחק .פרש רש"י ד"ה בשעתהדחק ,אבל

עמוד השחר ויוצא ידי שניהם ,ותירצו דידי קריאת שמע

שלא בשעת הדחק לא .ולכאורה נראה שמפרש כדברי

דלילה אינו יוצא כי הוא זמן קימה ואינו זמן שכיבה ,ומה

הראשונים שפירשו דרבי שמעון משום רבי עקיבא איירי

שכתבה הגמ' דהווי לילה ,היינו לשאר מצות כגון ציצית

בשעת הדחק ,כגון שהוא אנוס שאז יכול לקרות של ערבית

ותפיליןדבעינןבהויום.ובנחלתדוד כתב,דלאודוקאתפילין

לאחרשיעלהעמודהשחר).ועייןלעילח.אותיא(.

וציצית דזמנם הוא בזמן קריאת שמע וכמו שמוכיח

ג(גמ' ,אמר להו רבנן כוותי סבירא להו וכו' .כתבו בחידושי

מהירושלמי עיין שם .והרא"ש פירש ,דאינשי קרו לזמן זה

הרשב"א והריטב"א ,דהשתא דאיפסק הלכתא כרבן גמליאל,

לילה ,ועל כן זמן דעלות השחר לענין מצוות היינו בדיעבד,

רשאיאדם לכתחילהלקרות עדשיעלה עמודהשחר .ואפילו

אךלכתחילהכיוןשנראהכלילהלאיעשםבאותוזמן.ולענין

לרבנן דאמרי עד חצות ,היינו שלאחר חצות אינו יכול

קריאת שמע כיון שיש אנשים הקמים באותה עת ,חידש רבי

להתעכב מדעת ,אבל אם רצה ללמוד קודם חצות רשאי ואף

שמעון דמלבד דהווי זמן לילה לענין אי נאנס ,הווי נמי זמן

שעשוי להתעכב בלימודו לאחר חצות ,ודוקא במידי דאכילה

קימה למי שצריך להחזיק בדרך .וכיון דהדרא קושית התוס'

ושתייה אסור שהם מביאים לידי פשיעותא ,וכדאיתא לעיל

לשיטתיה ,תירץ הרא"ש ,דהא דיכול לקרות לאחר עמוד

)ד(:שלאיהאאדםבאמןהשדהוכו'.

השחר לתרווייהו היינו דווקא בשני פעמים ,אבל בפעם אחת

ד(גמ' ,ואילו אכילת פסחים לא קתני .בחידושי הריטב"א

כגון שנאנס ורוצה להקדים לצאת לדרך לא מסתבר שיוכל

ביאר ,דסלקא דעתך דמקשה ,דאכילת פסחים עד חצות רק

לקרות,והתנאבעילמינקטגוונאשקוראבשניזמניםסמוכים

לכתחילה,משוםסייגדלמאיפשעמתוךאכילהושתיה.

גם של שחרית וגם של ערבית .והצל"ח הקשה ,דאכתי מצי

ה(גמ' ,נאמר כאן בלילה הזה וכו' .הקשה הצל"ח ,מנא ליה

למינקטדקראתרווייהולאחרשעלהעמודהשחר,שלערבית

לרבי אלעזר בן עזריה למילף מהאי גזירה שווה דזמן אכילת

קודםשיכיראתחבירו,ושחריתלאחרשיכיר,דגםשניזמנים

פסחהואעדחצות,נימאאיפכאדזמנהמחצותואילך.ותירץ,

אלו מספיקים להבדיל שיהיה מסתבר .והפני יהושע כתב,

דרבי אלעזר בן עזריה נמי דריש מ"בלילה ולא ביום" אלא

דלדברי הרא"ש אתי שפיר הא דנקט של יום ושל לילה ,ולא

דיליף מתיבת "הזה" לגזירה שווה .ואם כן מדממעטינן

איפכא .דאשמועינן דאף דקורא של יום שעיקר דינו לאחר

מהלילהיוםזביחתו,משמעשבחציהראשוןשלהלילהנאכל.

שעלה עמוד השחר ,מכל מקום יכול לקרות לפניו סמוך לו

ועייןשםשיישבבעודאופן.

קריאת שמע של ערבית .ובחידושי הריטב"א תירץ ,דר"ש

ו(תוס'ד"הר'אלעזרבןעזריה,שאםלאיהאנאכלעד חצות

בתרי הלשונות איירי בדיעבד ,ותרי דיעבד לא בעי למינקט,

לא תוכל לאוכלו ולא לשורפו בלילה .הקשה המלא הרועים,

ומהאי טעמא נמיללשון השני לא בעילמינקטתרוייהו קודם

הא ביום טוב אינו יכוללשורפו גם ביום .ותירץ ,דהכאאיירי

הנץ החמה .ובחידושי הרשב"א תירץ ,דלרבי שמעון אליבא

בפסחמצריםשלאנצטוובועדייןעלשביתתהמועדותויכלו

דנפשיהאיכאחילוקביןקריאתשמעשלערביתלשלשחרית,

לשורפו ביום טוב .אך דחה זאת ,מהא דכתב לעיל דאיסור

דשחרית אי עבר וקרא מיד לאחר עמוד השחר )קודם שיכיר

מלאכת יום טוב נצטוו כבר בפסח מצריים ,מקרא ד"כל

את חבירו( מהני ,מה שאין כן קריאת שמע של ערבית שאם

מלאכהלאיעשה בהם"] .ודבריו צריך עיון גדול דהאהפסוק

עבר במזיד ולא קראה עד שעלה עמוד השחר אינו יכול

אתי לדורות הבאים כדכתיב לדורותיכם[ .ואמנם עיין בר"ן

לקרות,וכדמוכחממעשהדרבןגמליאללקמן.

פסחים )כה :מדפי הרי"ף ד"ה מצה( ,שכתב ,דבמצרים היה

יג(בסוה"ד ,והאי דנקט אחר שיעלה וכו' .הקשה המהרש"א,

איסורמלאכה,וצריךעיון.
יג

מסכת ברכות דף ט – דף י
כב אב – כג אב התשע"ב
והרא"ש )סימן י( :דזמנה משיכיר את חבירו ,אלא שמצוה מן
דףט'ע"ב

המובחר שיקראנה סמוך לנץ החמה כדי שיסמוך גאולה

ז(גמ',שלאיאמראותוצדיקוכו'.הקשההפנייהושע,אמאי

לתפילה.והאדפסקינןלעילכרבישמעוןבריוחאי,משוםרבי

תלהבצדיקולאתלהבישראל.ועודהקשה,מהפשרסמיכות

עקיבא דפעמים שאדם קורא קודם הנץ ולאחר הנץ ,דהיינו

מאמר זה למאמר שלפניו .ותירץ ,דרש"י על הפסוק "ליל

שעיקר זמן קריאתה לאחר הנץ ,כתב הרא"ש דהוויא דלא

שימורים" ביאר ,שהיה הלילה שנדבר הקב"ה עם אברהם

כהלכתא ,דהלכתא כאביי שהוא בתראה .עוד כתב ,דפסקינן

אבינו בברית בן הבתרים ,ומשהגיע אותו הזמן אפילו כהרף

כוותיה רק במהשאמר שאדם יוצא קודם הנץ בקריאתשמע

עין לא עיכב ,ואם כן אתי שפיר דדוקא אברהם אבינו ידע

שלערבית,ולאבקריאתשמעשלשחריתשיוצאבהגםקודם

שנתקייםהחשבוןשל"ועבדוםועינואותםוגו'"במדויק.ואתי

הנץ.ושיטתהר"ח,דגומריןאותהעםהנץהחמההויכפשוטו,

שפיר סמיכות המאמרים ,דלעיל כתבה הגמ' דבשעה שהגיע

שצריכים לקרותה אז דהיינו לאחר הנץ החמה עד ג' שעות.

לילה דהיינו חצות נגאלו ישראל ,והיינו הזמן המדויק כמו

ולדבריו "יראוך עם השמש" קאי אקריאת שמע ,ולשיטת

שהובטחלאברהםאבינו.

הרי"ףוהתוס'והרא"שקאיהאיקראאתפילהשזמנהעםהנץ

ח(גמ' ,שם .ביאר בנחלת יעקב )לבעל נתיבות המשפט(

החמה.

בביאורו לאגדות ,דהא דחשש הקב"ה לאמירת אותו צדיק

יג(רש"י ד"ה מאי קראה ,דמצוה להתפלל עם הנץ החמה.

ולא להבטחתו .משום דבאמת נתקיים בישראל "ואחר כך

ולהלן פירש רש"י בד"ה דכתיב ייראוך עם השמש ,מתי

יצאו ברכוש גדול" בביזת הים ,שאז נחשב גמר היציאה

מתייראים ממך כשמוראך מקבלים עליהם דהיינו מלכות

שטבעו מצרים בים ולא יכלו להחזירם ,אלא שחשש הקב"ה

שמים שמקבלים עליהם בקריאת שמע .וביארו הצל"ח הפני

לאברהם אבינו שיסבור שלא נתקיים בהם מקרא זה ואכתי

יהושע ,דכוונתו ,דזמן קריאת שמע הוא משיכיר את חבירו

לאהגיעזמנםלצאת.ועייןגםבעיוןיעקבמהשביארבזה.

כדאיתא במתניתין ,אבל זמן תפילה לא נתבאר במתניתין,

ט(גמ' ,מאן דאמר בע"כ של מצרים דכתיב "ונות בית תחלק

ובברייתא איתאדזמנהלאחר הנץ החמה ,ועל זה מביאקרא

שלל" .ביאר הרי"ף שבעין יעקב כונת הגמ' ,דבאמת קשה

ד"יראוך עם שמש" דקאי אקריאת שמע ,דהיינו שמאחרים

דאם היה בעל כרחם של מצרים למה השאילום .ואין לומר

לקרוא קריאת שמע עד הנץ החמה שהוא זמן התפילה ,כדי

שהשאילום כדי לגרשם ,דכתיב בקרא "וה' נתן את חן העם

לסמוך גאולה לתפילה .ולפי זה דעת רש"י כהתוס' והרי"ף.

בעיני מצרים" ואם כן לא היה בעל כרחם .ומשום הכי הביא

והרי"ף סיים,אלאמיהוליתכלאינישיכוללכווניולמעבדכי

לקרא ד"נות בית תחלק שלל" דאף על פי שהיה בעל כרחם

האמילתא,ואפילוהכימצוהלמקריקודםהנץהחמה.וביאר

של האנשים ,מכל מקום מצאו חן בעיני הנשים והשאילום

בתלמידי רבינו יונה ,דבזמנם של ותיקין יכלו לשער בצמצום

מרצונם .והפני יהושע ביאר ,דדייק מהלשון "שלל" שאינו

הזמןשמידבהנץהחמהיגיעלגאלישראל,אבלבימינושאין

שייךאלאבעלכרחם.

בקיאיםכלכךויבואולטעותולקרותקריאתשמעלאחרהנץ

י(גמ' ,א"ר אמי מלמד שעשאה כמצודה שאין בה דגן וכו'.

החמה ,עדיף שיקראו לכל הפחות פרשה ראשונה קודם הנץ,

הצל"ח הקשה ,אם כן מהיכן היתה ביזת הים שהיתה ביזה

ולאחרמכןעדגאלישראלבזמןהסמוךלנץ.

יותר גדולה מביזת מצרים .ותירץ בשם בנו ,דעיקר מושב בני

יד(גמ',מכדיהאייהיולרצוןוכו'.הקשה בחידושיהריטב"א,

ישראל בזמן השעבוד היה בפתום ורעמסס וכן בעיר המלוכה

דשפיר קבעוה לבסוף כיון הוא סוף מזמור בתהילים .ותירץ,

בזמןהגאולה,ומשםלקחוהכסףוהזהבאולםמשארמקומות

דסמיכת גאולה לתפילה ילפינן מיניה כדאיתא בירושלמי,

לא לקחו .ובעין יוסף יישב ,דביזת הים היה מאוצרות פרעה

ולכך הקשה דהוי ליה לקובעו בתחילה .עוד תירץ ,דהש"ס

שפתחלמישירדוףאחריבניישראל.

אומרדרךשאלה,כדילומראתעיקרהדבר,שמסיים"הואיל

יא(גמ' ,אמר אביי לתפילין כאחרים .הקשה בחידושי

ולאאמרהדודוכו'".

הרשב"א אמאי שביק ציצית ונקט תפילין ,דעדיפא ליה

טו(גמ' ,ולא אמר הללויה עד שראה במפלתן של רשעים.

למינקט ציצית דבתפילין איכא מאן דאמר במנחות )לו,(:

הקשה המהרש"א ,דהכא משמע דלא כמו שכתבו האחרונים

דזמנם בלילה ואמרינן שם דהלכה ואין מורין כן .ותירץ,

בשם המדרש ,שאין אומרים הלל ביום טוב אחרון של פסח,

דאפשר דציצית זמנה משיכיר בין תכלת שבה ללבן שבה,

משום ד"מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה"] .ועיין

וכדאיתאבמנחות )מג"(:ראהמצוהזווזכורמצוהאחרתואי

סנהדריןלט.[:

זו זו קריאת שמע" .ובראב"ד תירץ ,דמה שאמרו שם "הלכה



ואין מורין כן" ,היינו כשלבש התפילין ביום שאין צריך

דףי'ע"א

לחולצםבלילה,אבלודאידאיןללובשןבתחילהבלילהלכולי

א(גמ' ,אלא בעי רחמי עלייהו דלהדרי בתשובה .הקשה

עלמא.

המהרש"א ,הא שנינו "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים",

יב(גמ' ,לקריאת שמע כותיקין .מצינו ב' שיטות עיקריות

ומה תועיל תפילתו שיחזרו בתשובה .וכתב דיש ליישב.

בראשונים ,שיטת הרי"ף )ב :מדפי הרי"ף( תוס' ד"ה לק"ש,

ובאהבת איתן כתב ,דאפשר דנתכוין ליישב דהא דאמרינן
יד

מסכת ברכות דף י
כג אב התשע"ב
"הכל בידי שמים וכו'" היינו דוקא ביראה שכלית שתלויה

חיות,האאיתאלעילשאפילובנבואהמפורשת,כשחרבחדה

בבחירה ,אבל ביראה טבעית כגון שרואה בעיניו שנענשו

מונחת על צוארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים ,וכל שכן

אחריםעלשעברועלמצותה',ועלידיכןיחזורבתשובההוי

חלום .ותירץ ,דמאמר זה היה דיבור מיוחד לעצמו ,ומסדרי

מסור בידי שמים ,ולכך נתכונה ברוריה .וכן כתב המהרש"א

התלמוד הכניסוהו כאן מפני הדמיון בלשון .ובחידושי הר"ב

גופיה לקמן )לג .(:ובענף יוסף תירץ ,דכל מה דאמרינן הכל

רנשבורג )המובאים בסוף המסכת( כתב לפרש דברי הגמ',

בידי שמים וכו' היינו דווקא ברשעים מחמת עצמם ,אבל

שאפילו אם בעל החלומות אומר לו למחר הוא מת ,מכל

באופן שמרשיעים מחמת סיבות מסויימות ,כגון עשירות או

מקוםצריךלחושלכךואלימנעעצמומןהרחמים.

עניותמסורהואבידישמים.ועייןבשו"תמעילצדקה תשו'ז'

ח(גמ',א"ריהודהא"רשסמךגאולהלתפילה,ר"לאמרשגנז

שעמדעלעניןזהבפרטות.

ספררפואות.ביאר הצל"ח,דכלהניהוומדהכנגדמדה,דהא

ב(גמ',שם.הצל"חתמה על הלשון ,קא בעירבימאיררחמי

איתא בבבא בתרא )יז (.אמר רבי שמעון בר יוחאי מרגלית

עלייהו דלימותו ,מאי שייך לשון רחמים על דבר שהוא

טובה הייתה בצוארו של אברהם אבינו ,וכל חולה שראה

לרעתם .ותירץ ,דרבי מאיר ראה ברשעים אלו שהם רשעים

אותה נתרפא ,וכשמת תלאה הקב"ה בגלגל חמה ,אם כן

גמורים שעליהם נאמר "ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו",

החולים מצפים לנץ החמה לרפואתם ,וחזקיה שציפה לנץ

וביקשרחמיםשימותועכשיוולאיטלוכלשכרםבעולםהזה.

שהואעיקרזמןסמיכתגאולהלתפילהוכמבוארבתוס'לעיל,

]ולכאורהאפשרליישבבפשטותדביקשרחמיםעלעצמוכדי

זכה כנגד זה שהקב"ה ישלח לו רפואה ממרגלית זו שתלויה

שיוכללהמשיךלעלותבתורהועבודתה'שהיומפריעיםלו[.

בגלגל חמה .וכן לריש לקיש דאמר שגנז ספר רפואות ,והיינו

ג(גמ',שם.בענףיוסף )בתעניתכג,(:עלמעשהדאבאחלקיה

משום שרצה שיבטחו בה' שירפאם ,כך זכה שהקב"ה ריחם

ורעיתוביאר,דרבימאירוכןאבאחלקיהסברושרשעיםאלו

עליווריפאהו.

הם במצב שהתאות נעשו אצלם טבע ,ועליהם נאמר יתמו

ט(גמ' ,כיתת נחש הנחושת והודו לו .כתבו התוס' בחולין )ז.

חטאים .וברוריה ואשת אבא חלקיה סברי ,שאולי הם במצב

ד"ה אלא מקום הניחו( ,שאסא ויהושפט לא ביערוהו דמשום

שהיצרהרעשולטעליהם,וקרינןבהוחוטאיםולאחטאים.

שנעשהעלפיהדיבוראסורלבערו.ובמלבי"ם)מלכיםב'י"ח(

ד(גמ' ,שאם יאמר לך אדם כלום יש עבד שמורד ברבו .בפני

ביאר ,דהא איתא בעבודה זרה )נד (:אמר עולא אף על פי

יהושע ביאר ,דאף דמצאנו כמה אנשים שהמרו את בוראם

שאמרוהמשתחוהלבהמתחבירולאאסרה,עשהבהמעשה

כנמרוד סיסרא וכדומה .מכל מקום גוג ומגוג מאחר שנתנבא

אסרה .ובר"ן בשם הרמב"ן כתב ,דרב פליג אעולא ,וסבירא

הנביאעלמפלתושלווכןעלשמוושםעירווידעכלזאת,אם

ליה שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו אפילו על ידי מעשה,

כן הוא מכיר באדוניו ומורד בו ,ועל כך עונים לו מאבשלום

ואם כן יש לומר דבהא פליגי חזקיהו והמלכים שלפניו,

שידע מה שאמר נתן הנביא לאביו מפי הקב"ה "הנני מקים

וחזקיהו לשיטתו שגנז הכלי שרת ששימש בהם אחז אביו

עליך רעה מתוך ביתך ושכב פילגשו לעיניך" ,ומה ראה

לעבודהזרה.

לעשות מעשה שהקב"ה קראו על כך "רע" ,אלא על כרחך

י(גמ',חזקיהותלהבזכותעצמווכו'וגנותיאל.הקשה הרי"ף

דמאתהשי"תלחזקאתלבאבשלום,והואהדיןבגוגומגוג.

בעיןיעקב,האהאיקראנכתבלאחרתפילתושליחזקאלעל

ה(גמ' ,הני חמשה ברכי נפשי לא אמרן אלא כנגד הקב"ה

ירושלים ,ולא ביקש דבר בזכותו אלא בתפילתו על עצמו

וכנגדהנשמה.בנפשהחיים)שערב'פ"הבהג"ה(ביאר,דודאי

שהיתה אחר כך .ועיין מה שתירץ .והמהרש"א גרס" :וגנותי

לא יעלה על הדעת לדמות הקב"ה לנשמה .אלא כונת חז"ל

עלהעירהזאת"שנכתבבפרקכ')פסוקו'(.וביארובמפרשים

להמשיל את קוצר השגתינו בעצמותו של הקב"ה ,שהנשמה

שםשחלהלפנימפלתסנחריב.

אף שהיא כח נברא מאת השי"ת ,מכל מקום אין לנו השגה

יא(גמ',הרוצהלהנותיהנהכאלישע.המהרש"אהקשה,מהא

אלא ביחס להתחברותה לגוף ,כל שכן הקב"ה שהוא גבוה

דאמרו חז"ל דאין ראוי ליהנות משל אחרים דכתיב "שונא

מעל גבוה שאין לנו השגה בעצמותו יתברך אלא ביחס

מתנות יחיה" .ותירץ ,דהכא הוי הכנסת אורחים שהיא

לעולמות.

הגדולה שבגמילות חסדים ,ואיירי רק בדברים שכל אדם

ו(גמ',אפילוחרבחדהמונחתעל צוארושלאדםוכו'.בטורי

חשיב עני בהם כשהוא בדרך ,כגון כלי תשמישו .והאהבת

אבן )ראש השנה יז (:הקשה ,הא תפילת יחיד לאחר גזר דין

איתן תירץ ,דבמקוםדמזמינים אותו ומתכבדים בו שרי,דהוי

אינה נענית אלא בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום

הנאתהנותןוכדמצינובחולין)מד(.גביר'זירא.

הכיפורים ,והוכיח שם שאותו מעשה היה בניסן .ותירץ,

יב(גמ' ,כל האוכל ושותה ואחר כך מתפלל וכו' .בחידושי

דשאני חזקיהו שהיה גדול במעשיו ובתורתו דשקול כנגד

הריטב"אכתב,דדיןזהנאמרדוקאלאחרשהגיעזמןתפילה,

הרבים.אינמי,שאנימלךשהואשקולכנגדהרבים.

אולם כשהתחיל קודם זמן תפילה אין צריך להפסיק .וכן



מבואר ברשב"א .אמנם הרא"ש ותלמידי רבינו יונה הביאו

דףי'ע"ב

בשםר"יהזקן,דדוקאבמנחהנאמראםהתחילואיןמפסיקין,

ז(גמ' ,אפילו בעל החלומות אומר וכו' .הקשה המהרי"ץ

כדאיתא בשבת )ט ,(:מה שאין כן הכא בשחרית )שהוא
טו

מסכת ברכות דף י
כג אב התשע"ב
פשטיה דקרא( דאסמכוה אקרא ,וכן אית ביה לאו .וכתב

רשאילאומרםעלפה,קריאתשמעלאחרזמנהיכוללומראף

הרמב"ם )בפ"ד מקריאת שמע ה"ב( ,דאפילו טעימה בעלמא

שאינהחובה,כיוןדעיקרדינהלחובה.

אסור,ומשוםקראד"לאתאכלועלהדם".

טו(גמ',שם.בחידושיהרשב"אוהריטב"אהביאובשםרבהאי

יג(גמ' ,ואמר רבי יוסי לא תאכלו על הדם לא תאכלו קודם

גאון ,דדוקא בשעה רביעית אף על פי שאינו זמנה ,יכול

שתתפללו על דמכם וכו' עליו מלכות שמים .וכתב בביאור

לקרותה בברכותיה ,משום דלשיטת ר' יהודה זמן תפילה עד

הלכה)פט ,ג'(דנפקאמינהמהיכאילפינןלעניןדאסורלאכול

ארבע שעות ,ומשום הכי יכול לברך מדין תפילה .ותלמידי

אפילולאחרשקראקריאתשמעקודםשמונהעשרה,דלטעם

רבינו יונה ותוס' הרא"ש נסתפקו ,אםאזלינן עד חצות שהוא

דמלכותשמיםאינואסוראלאקודםקריאתשמע.

זמן תפילה לרבנן ,או שמא כל היום כולו .והרמב"ם )פ"א

יד(גמ' ,מיתיבי הקורא מכאן ואילך לא הפסיד וכו' .הקשה

מקריאתשמעהי"ג(פסק,דקוראהבברכותיהכלהיום.

בחידושיהריטב"א,דבלאוהכיקשיאלר"חמאיקאמשמעלן

טז(תוס'ד"הגדול,וישלומרדה"קיותרמהעוסקבתורהפעם

מתניתיןדלאהפסיד,האאינוקוראהבברכותיה.ותירץ,דקא

אחרת וכו' .בחידושי הרשב"א והריטב"א כתבו ,דאיירי אפילו

משמעלןדאףשפשעולאקראהבזמנה,מכלמקוםלאחשיב

באותםשתורתםאומנותם,כגוןרבישמעוןבריוחאיוחבריו.

כמזכיר עון כשקוראה לאחר זמנה .ובתלמידי תלמידי רבינו

והפני יהושע כתב ,דהוה אמינא דתלמוד תורה עדיף כיון
שצריך

יונה תירץ בשם ר"ש מן ההר ,דאף דדברים שבכתב אי אתה

טז

כוונה

יתירה

מקריאת

שמע.

