
 

 

 

 

 
 

 כמה משמרות הוי הלילה

עד סוף האשמורה. דברי רבי של ערבית(  ך זמן קריאת שמענמש) (:משנההמשך )
 אליעזר.

שלוש משמרות הוי הלילה, ועל כל משמר ומשמר  :רבי אליעזר אומר :תניא ()ג' א'
ן  :1יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, שנאמר ׁשֹו ִיּתֵּ דְׁ עֹון קָּ ג ּוִמּמְׁ אָּ רֹום ִיׁשְׁ "ה' ִמּמָּ

הּו", וסימן לדבר וֵּ ַאג ַעל נָּ אֹג ִיׁשְׁ  -חמור נוער. שניה  -משמרה ראשונה  :קֹולֹו ׁשָּ
 תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלה. -שית כלבים צועקים. שלי

שלוש משמרות הוי הלילה, ועל כל משמר  :אמר רב יצחק בר שמואל משמיה דרב
 ,את ביתי 2חרבתיהאוי ש :ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי ואומר

 והגליתי את בני לבין אומות העולם. ,ושרפתי את היכלי

 :)פרשת ויחי( בזוהראיתא 

א, ּתָּ  מָּ ַעלְׁ אן ּבְׁ טָּ ׁשָּ ין וְׁ יָּ רְׁ י ׁשַ רֵּ י ַוֲחמָּ ּבֵּ ַכלְׁ ִתיִמין, וְׁ ִחין סְׁ תְׁ א, ּפָּ יָּ ילְׁ אל לֵּ עָּ א ּדְׁ ּתָּ עְׁ ׁשַ י, ּבְׁ א ֲחזֵּ
יא  יַקיָּ ַצּדִ הֹון ּדְׁ ַמתְׁ ִנׁשְׁ יהּו, וְׁ ַסיְׁ ַערְׁ י ּבְׁ ימֵּ א ַניְׁ מָּ י ַעלְׁ נֵּ ל ּבְׁ כָּ א, וְׁ לָּ ַחּבָּ ׁשּו לְׁ יִהיַבת רְׁ יְׁ ִאתְׁ וְׁ

י עֵּ א לְׁ גָּ ֲענָּ ִאתְׁ ִקין לְׁ לְׁ א סָּ יׁשָּ א ַקּדִ ֲערּותָּ א, ִאתְׁ יָּ ילְׁ ִליג לֵּ ּפְׁ ִאתְׁ פֹון, וְׁ ַער רּוַח צָּ ד ִאתְׁ א. ּכַ לָּ
י. ּתֵּ ה דּוכְׁ ַכּמָּ ר ּבְׁ מָּ ִאּתְׁ א, וְׁ מָּ ַעלְׁ ַער ּבְׁ  ִאתְׁ

ן  יוָּ א. ּכֵּ יתָּ אֹוַריְׁ ל ּבְׁ ּדָּ ּתְׁ ִאׁשְׁ א, וְׁ ּתָּ עְׁ ַהִהיא ׁשַ ִאים ּבְׁ ִאיהּו קָּ ׁש, ּדְׁ ר נָּ ַההּוא ּבַ יּה ּדְׁ קֵּ ה חּולָּ אָּ ַזּכָּ
ִאי ִפית ּדְׁ כָּ ה, וְׁ א ַרּבָּ הֹומָּ י ִדתְׁ בֵּ נּוקְׁ ִעיל לֹון ּבְׁ ין, אָּ יׁשִ ל ִאינּון ִזיִנין ּבִ א, ּכָּ יתָּ אֹוַריְׁ ַתח ּבְׁ הּו ּפָּ

א. רָּ י ִקסְׁ זּוֲהמֵּ א, ּדְׁ רָּ חֹות ַעפְׁ תְׁ י ּדִ רֵּ סְׁ ַטפְׁ יּה ּבְׁ ִחית לֵּ נָּ יּה ַלֲחמֹור, וְׁ  לֵּ

 

                                                

ׁשֹו ִיּתֵּ  :ירמיהו כה, ל . 1 דְׁ עֹון קָּ ג ּוִמּמְׁ אָּ רֹום ִיׁשְׁ יֶהם ה' ִמּמָּ ּתָּ ֲאלֵּ ַמרְׁ אָּ ה וְׁ ּלֶ אֵּ ִרים הָּ בָּ ל ַהּדְׁ ת ּכָּ יֶהם אֵּ א ֲאלֵּ בֵּ ּנָּ ה ּתִ ַאּתָּ ן קֹולֹו וְׁ
ֶרץ. אָּ י הָּ בֵּ ל יֹׁשְׁ ִכים ַיֲעֶנה ֶאל ּכָּ דֹרְׁ ד ּכְׁ ידָּ הּו הֵּ וֵּ ַאג ַעל נָּ אֹג ִיׁשְׁ  ׁשָּ

 בסוגיא הבאה. ה הערהראו, כת"יראשונים ועל פי  . 2

 ת”בעזהשי

 פ”תש ' טבתט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 ג'| דף: 



 

 

 

 

 

 :(תרומה)פרשת  בזוהרועוד איתא 

מּורֹות ִאיּנּון ּבְׁ  ַלת ַאׁשְׁ א ּתְׁ חָּ ּבְׁ ׁשַ י לְׁ גֵּ ּלְׁ ּפַ א ִמתְׁ קָּ ין, ּדְׁ יָּ רְׁ ִ ַלת ַמׁשּ יהֹון ּתְׁ לֵּ ֳקבְׁ א, לָּ יָּ ילְׁ לֵּ
הּו, ִאיהּו  ֻכּלְׁ א ַהאי ִרּבֹון ּדְׁ ַעל ּדָּ ַמר. וְׁ ִאּתְׁ ה ּדְׁ מָּ ִריךְׁ הּוא, ּכְׁ א ּבְׁ ׁשָּ קּודְׁ א  רינוֹ כִּ לְׁ לָּ ִוד ּדְׁ דָּ ּדְׁ

יּה  ח לֵּ ּבַ ׁשַ י ּומְׁ ִדיר אֹודֵּ א ּתָּ ִמין, ֶאּלָּ לְׁ עָּ ִכיךְׁ לְׁ א ׁשָּ ַעל ּדָּ ה, וְׁ אָּ א ִעּלָּ ּכָּ ַמלְׁ ן  )איוב לה,י(לְׁ נֹותֵּ
ה... לָּ יְׁ ּלָּ ִמירֹות ּבַ  3 זְׁ

 שיטות הראשונים

ראוי לכל ירא ש הרא"שכתב : אמירת קינות ותחנונים על חורבן הבית בשעות הלילה
כמו  ,ים על חורבן בית המקדששמים שיהא מצר ודואג באותה שעה ולשפוך תחנונ

י " 4שנאמר ֻמרֹותקּוִמי רֹּנִ רֹאׁש ַאׁשְׁ ה לְׁ לָּ יְׁ  .5השו"ע. וכן פסק "ַבּלַ

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות הנהגת אדם בבוקר, סימן א(

ִליׁש  ב.  ׁשְׁ ן ּבִ הֵּ רֹות ׁשֶ מָּ ׁשְׁ ּנֹות ַהּמִ ּתַ ׁשְׁ ּמִ עֹות ׁשֶ ָּ ן ַלׁשּ ַכּוֵּ אֹו, יְׁ י ּבֹורְׁ נֵּ ן ִלפְׁ ַחּנֵּ ִהתְׁ ים לְׁ ּכִ ׁשְׁ ַהּמַ
סוֹ  ה ּולְׁ לָּ יְׁ ִליׁשֵּ ַהּלַ י ׁשְׁ נֵּ הף ׁשְׁ לָּ יְׁ עֹות ַעל  י ַהּלַ ָּ ן ַהׁשּ אֹותָּ ל ּבְׁ ּלֵּ ּפַ תְׁ ּיִ ה ׁשֶ ִפּלָּ ַהּתְׁ ה, ׁשֶ לָּ יְׁ סֹוף ַהּלַ ּולְׁ

צּויָּ  לּות, רְׁ ַעל ַהּגָּ ן וְׁ ּבָּ  ה.ַהֻחרְׁ
ַמִים ג.  א ׁשָּ רֵּ ל יְׁ כָּ אּוי לְׁ ׁש.  רָּ ּדָּ קְׁ ית ַהּמִ ן ּבֵּ ּבַ ג ַעל ֻחרְׁ דֹואֵּ ר וְׁ יצֵּ א מֵּ הֵּ ּיְׁ  ׁשֶ
ַעט ד.  ֲחנּוִנים טֹוב מְׁ ַכּוָּ  ּתַ ה.ּבְׁ נָּ ּוָּ לֹא ּכַ ּבֹות ּבְׁ ַהרְׁ ה מֵּ  נָּ

                                                

 .או"ח א,ב ס"ק יח( הובאו בביאור הגר"א)קע"ג ב'. . פרשת תרומה )מ"ו א'(. פ' בשלח )רמ"ב ב'(פ' ויחי  -מקורות  . 3

 איכה ב,יט. . 4

 .)סי' ב(רא"ש  -ג. מקורות -או"ח א, ב . 5



 

 

 

 

 איסור כניסה לחורבה

פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת  :אמר רבי יוסי :תניא )ג' א'(
מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח, והמתין לי 

 עד שסיימתי תפלתי. 

שלום עליך רבי  :אמרתי לושלום עליך רבי!  :לאחר שסיימתי תפלתי אמר לי
היה  :להתפלל. אמר לי :בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו :ומורי! אמר לי

 :עוברי דרכים. אמר לי מתירא הייתי שמא יפסיקוני :לך להתפלל בדרך! אמרתי לו
 היה לך להתפלל תפלה קצרה!

ולמדתי למדתי שאין נכנסין לחורבה,  :באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים
 שמתפללין בדרך, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפלה קצרה.

אמר לי: בני, מה קול שמעת בחורבה זו? ואמרתי לו: שמעתי בת קול שמנהמת 
לבין  את בני את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתיחרבתי ש נה ואומרת: אויוכי

מרת כך, אלא בכל יום . ואמר לי: חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד או6האומות
ש פעמים אומרת כך; ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסין לבתי וויום של

הקדוש ברוך הוא מנענע  ,כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא שמיה הגדול מבורך
ראשו ואומר: אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך, מה לו לאב שהגלה את בניו, 

 אביהם. ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן

)שלא יאמרו זונה מפני שלושה דברים אין נכנסין לחורבה, מפני החשד  :תנו רבנן

 7, מפני המפולת, ומפני המזיקין.מחכה לו שם(

 

                                                

 .כת"יו (הל' קדיש, סי' שסב; פרנס סי' תכג; שבולי הלקט, ענין תפילה סי' חראה רוקח, ) ראשוניםעל פי  . 6

 אין אומרים דבריו של מת, מובאת להלן, ריש פ"ג, י"ח א'. )ג' ב'( המימרא משמיה דרבי יהושע בן לוי . 7



 

 

 

 

 

 :8)כל כתבי הקודש, קי"ט ב'(במסכת שבת גרסינן 

 .וקורעין לו גזר דינ, : כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחויב"לאמר ר

 .מוחלין לו ,אפילו יש בו שמץ של עבודה זרהבר אבא אמר רבי יוחנן:  רבי חייא

 .ותחין לו שערי גן עדןפ ,בכל כחו אמר ריש לקיש: כל העונה אמן

 אמר רבי חנינא: אל מלך נאמן. ?מאי אמן

 שיטות הראשונים

זו תפילה יהא שמיה רבא, שבמחזור ויטרי : פירש א מברך לעלםיהא שמיה רב פירוש

. ומבורך לעולם היא תפילה אחרת, כלומר ומבורך 9לים שימלא שמושאנו מתפל

 .11, יהא שמו הגדול מבורך10שתפילה אחת היאביארו  תוספותו לעולם הבא.

לא יפסיק בין תיבת , אור זרועכתב : הפסק בין יהא שמיה לתיבת רבא, ובין רבא למברך
. אבל ויטרי מחזורוהיינו כדעת . שמיה לתיבת רבא. אבל בין רבא למברך לית לן בה

, הוא להיפך, דאין להפסיק בין רבא למברך, דעיקר השבח הוא מברך. תוספותלפירוש 

 .12הרמ"א וכן פסק

                                                

 .)ג,יט(ורא"ש  )פרק שלישי, יג ב בדפיו(הובא ברי"ף   .8

ד " (,טזיז , פרשת בשלח,)שמותכדכתיב   .9 י יָּ ּה ּכִ ס יָּ ה לַ )ַעל ּכֵּ מָּ חָּ ק ִמּדֹ  ה'ִמלְׁ לֵּ ֲעמָּ שלא יהא שמו שלם וכסאו שלם ", (ר ּדֹרּבַ
 ם.שאנו מתפללין שיהא שמו גדול ושל כלומר, ה שם יה רבאיהא שמי" :ופירושו כך .עד שימחה זרעו של עמלק

 .מדקאמר הכא יהא שמיה הגדול מבורך משמע דתפלה אחת היא  .10

ח גדול הוא על כן נתקן בלשון לפי שתפלה נאה ושב ,אומרים קדיש בלשון ארמיתשהעולם ם וגם מה שאומרי .11
אלא ! לות יפות שהם בלשון עבריישהרי כמה תפ, וזה אינו נראה, יבינו המלאכים ויהיו מתקנאין בנותרגום שלא 

אין העולם מתקיים אלא אסדרא דקדושתא ואיהא שמיה רבא דבתר  ,("ט א')מנראה כדאמרינן בסוף סוטה 
לכך  ,ושם היו עמי הארצות ולא היו מבינים כולם לשון הקודש ,שהיו רגילין לומר קדיש אחר הדרשה ,אגדתא

 שזה היה לשונם. ,תקנוהו בלשון תרגום שהיו הכל מבינים

ל"ט א'. והיינו, דשם אמר רבא לא  כתב שדין זה צ"ע, שהוא נגד גמרא דסוכה )ס"ק א( אמנם הגר"אאו"ח נו,א.  .12
, )גדול הדור(רבא מברך בהדדי. אמר ליה רב ספרא: משה לימא איניש יהא שמיה רבה והדר מברך, אלא יהא שמיה 

)ח"א, הל' תפילה, סי' צז; הו"ד אור זרוע  -?! אלא התם אסורי מילתא היא, ולית לן בה! מקורות )בתמיה(שפיר קאמרת 

 . )ג,יט, הגהה א(. הגהות אשרי בהגהות אשרי(



 

 

 

 

 

יש אנשים שעונין אמן  ,ה"ר דוד אבודרהםכתב  :יהא שמיה רבא מברך עונה עד היכן
אמן 'שאין לענות אלא  מרבותיואני קבלתי  .יהא שמיה רבא מברך וכו' עד ואמרו אמן

, ספר סעדיה רבינווכן נראה מדברי  .בלבד 'הא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיאי

ה"ר ודעת  .הרשב"אוכן דעת  .13הרא"שוכן כתוב בשם , , ורוקחרמב"םהפרדס לרש"י, 

 .14השו"ע, שאין להפריד בין עלמיא ליתברך. וכן פסק גיקאטלייא יוסף

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן צ(

לֹ  ו.  יִקים.)יתפלל( א וְׁ ּזִ י ַהּמַ נֵּ ּפֶֹלת, ּוִמּפְׁ י ַהּמַ נֵּ ד ּוִמּפְׁ י ֲחׁשָּ נֵּ ה, ִמּפְׁ ּבָּ ֻחרְׁ  ּבְׁ
 )או"ח, הלכות ברכות השחר ושאר ברכות, סימן נו(

ת א.  ֲעִנּיַ ן ּבַ ַכּוֵּ ׁש לְׁ יׁש  יֵּ ּדִ   .ַהּקַ
ַרךְׁ  הגה: בָּ א מְׁ יּה ַרּבָּ מֵּ א ׁשְׁ הֵּ ין יְׁ ִסיק ּבֵּ לֹא ַיפְׁ ִר''יוְׁ הֹות ֲאׁשֵּ רּוׁש ִראׁשֹון  )ַהּגָּ פֵּ לְׁ ַתב ּדִ רּוַע ּכָּ ם אֹור זָּ ׁשֵּ ּבְׁ

) ַרךְׁ בָּ א ִלמְׁ ין ַרּבָּ ִסיק ּבֵּ ַהפְׁ ין לְׁ רּוׁש ר''י אֵּ פֵּ א ּולְׁ ַרּבָּ יּה לְׁ מֵּ ין ׁשְׁ ִסיק ּבֵּ  .לֹא ַיפְׁ
מֹעַ  י ִלׁשְׁ דֵּ רּוץ ּכְׁ ל לָּ ּדֵּ ּתַ ִהׁשְׁ ם, ּולְׁ קֹול רָּ ַלֲענֹות אֹותֹו ּבְׁ יׁש  וְׁ   .ַקּדִ

ׁשֶ  הגה: ׁש ַלֲעמֹד ּכְׁ יֵּ יׁש  עֹוִניןוְׁ ה ַקּדִ ָּ ֻדׁשּ ּקְׁ ּבַ ר ׁשֶ בָּ ל ּדָּ כָּ ל עֹוִנין  .וְׁ הָּ ַע ַהּקָּ ׁשֹומֵּ ֶנֶסת וְׁ ית ַהּכְׁ בֵּ א לְׁ ּבָּ ּוִמי ׁשֶ

ֶהם יׁש, עֹוֶנה ִעּמָּ כו'  ,ַקּדִ ל וְׁ ּדַ ּגַ ַמר ִיתְׁ אָּ ִליַח ִצּבּור ׁשֶ ַמע ׁשְׁ ּלֹא ׁשָּ י ׁשֶ ים ַאף ַעל ּפִ ׁשִ הֹות ֲחדָּ )ַהּגָּ

כֹות(  רָּ בְׁ ַכי ּדִ ּדְׁ רְׁ מָּ ִריוְׁ ּבְׁ ִליַח ִצּבּור צָּ ְׁ אַגם ַהׁשּ יּה ַרּבָּ מֵּ א ׁשְׁ הֵּ  ...ךְׁ לֹוַמר יְׁ
. ג.  ַרךְׁ ּבָּ ִיתְׁ א לְׁ ַמּיָּ לְׁ ין עָּ ִריד ּבֵּ ַהפְׁ סּור לְׁ י אָּ ם, ּכִ ַבד טֹוִעים הֵּ לְׁ א ּבִ ַמּיָּ לְׁ י עָּ מֵּ לְׁ עָּ עֹוִנים ַעד לְׁ  הָּ

                                                

אינה מן המנין כי הוא עונה על מה שאמר שליח ומלת אמן  ,והטעם כי יש עד עלמיא שבעה תיבות וכ"ח אותיות .13
 . ר"ד אבודרהם.ציבור יתגדל ויתקדש

מדאיתא במדרש אמר רבי אלעזר ב"ר יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך או"ח נו,ג. וכתב הב"י שכן משמע,  .14
ה לעשות ומצאתי אליהו ז"ל ועמו ד' אלפים גמלים טעונים אמרתי לו מה אלו טעונים אמר לי אף וחימה, למ

נקמה באף וחימה ממי שמספר בין קדיש לברכו בין ברכה לברכה בין פרק לפרק בין אמן יהא שמיה רבא 
ליתברך ומאחר שאסור לספר בין יהא שמיה רבא ליתברך משמע שצריך לומר יתברך דדוחק לומר שהמדרש 

. עיי"ש "ם, לענות עד עלמיא בלבדורמב כתב שהעיקר כדעת רס"ג )ס"ק ט( והגר"א. עיי"ש. מיירי בשליח ציבור עצמו
)סדר התפילות, שבסוף ספר . רמב"ם (מהדו' ערנרייך עמ' שכה פירוש תפילות לרבינו שלמה,)הפרדס  -באריכות. מקורות 

)הל' קדיש וקדושה רוקח . ()הו"ד בב"י. ר"י גיקאטלייא (, בסופוהקדיש ופירושו)אבודרהם  . ר"ד(, סעי' כחאהבה, נוסח הקדיש
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