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מאימתי  - ראשון פרק

שמעמשנה בפרשת בתורה ¨§©¦§'ודבּ רּת ז)ו (דברים נאמר
וּ בׁש כבּ � בּ דּ ר� וּ בלכּת � בּ בית� בּ ׁש בּת � §§¨§¤¤©§§¤§¤¥§§§¦§̈בּ ם

שמע  קריאת לקרוא אדם כל שחייב כלומר, ¤§וּ בקוּ מ�',

שואלת  בבוקר. הקימה, ובעת בערב, השכיבה, בעת
זמןמאימתיהמשנה: מאיזה את - ׁש מע קריאתקוֹ רין ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

המשנה:בּ ערבין משיבה בערב. ׁש עהאותהמ- ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

יוםׁש הּכ הנים באותו וטבלו רשאים נכנסיןשנטמאו - ֶ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ו  ּב תרוּ מתןלהכנס לענין לאכוֹ ל  מיד נטהר שהטובל [אף ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

צריך  תרומה אכילת לענין מקום מכל מסוימים, דברים
וזמן  זו]. שעה איזו יבואר ובגמרא לערב, להמתין הוא

נמשך ערבית של שמע האׁש מ וּ רהקריאת סוֹ ף ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַעד 

שנאמר הראׁש וֹ נה כיון הלילה, של הראשון השליש - ָ◌ִ◌ָ◌

לשכב, הולכים אנשים שבו הזמן וזהו ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי'בשכבך',

אוֹ מרים , וחכמים אליעזר. נמשך רּב י שמע קריאת זמן ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

חצוֹ ת  אוֹ מר,הלילה.עד גּ מליאל  נמשךרּב ן עד זמנה ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌

ה�חר, עּמ וּ ד שאנשים ׁש יּ עלה זמן הוא הלילה שכל כיון ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌

התורה  מן הקריאה זמן חכמים לדעת [אף בו. שוכבים
עד  לקרוא חכמים שתקנו אלא השחר, עלות עד הוא

העבירה]. מן האדם את להרחיק כדי חצות,

a

שמע גמרא קריאת זמן בענין ברייתא מביאה הגמרא
ערבית: רּב נןשל בברייתא,ּת נוּ  חכמים שנו - ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

מ�עה ּב ערבין, ׁש מע קריאת לקרוֹ ת  מתחילין ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵמאימתי

בּ ערבי ּפ ּת ן  לאכוֹ ל  נכנסין אדם ׁש ּב ת וֹ ת,[-בלילי]ׁש ּב ני ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

לסעודה, מוכן שהכל כיון לאכול, אדם בני מזדרזים שאז
אוֹ מרים , וחכמים מאיר. רּב י קריאת דּ ברי זמן תחילת ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

הוא ׁש הּכ הניםשמע יום מ�עה באותו וטבלו שנטמאו ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌

להם]זּכ אין ּב תרוּ מתן ,[-מותר ל דּ בר ו לאכוֹ ל  -סימן ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

הוא החכמים, של הּכ וֹ כבים ,לזמנם רשאים צאת שאז ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌

לקרוא  ניתן שעה ומאותה בתרומה, לאכול הכהנים
ואומרת, הברייתא ממשיכה ערבית. של שמע ◌ַ◌ְואף קריאת

ראיה ׁש אין ּפ י מסתיים לדבר מפסוקעל  שהיום זה, ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

יש הכוכבים, ׁש נּ אמר בפסוק,ל דּ בר [-רמז]זכר בצאת ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

נחמיה בזמן טו)(ד בספר ירושלים חומת בניית לגבי
בבל, מגלות ּב ּמ לאכהשעלו ע וֹ שׂ ים בניית 'ואנחנוּ  של ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

העםוחציםהחומה, חצי ּב רמחים ,- להילחם מחזיקין ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בונים והיו החומה, מבניית שהפריעום ◌ֲ◌ֵמעלוֹ ת באותם

וא וֹ מר  הּכ וֹ כבים', צאת עד נאמר ה�חר הבא ובפסוק - ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

מׁש מר  הלּ ילה לנ וּ  האויבים,'והיוּ  מן שמירה והיּ וֹ ם- ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

ועבודה מלאכה', עובדים, היו היום שבמשך מבואר הרי ְ◌ָ◌ָ◌

ללמוד  ויש הכוכבים, צאת ועד השחר מעלות היתה זו
זמן  ובאותו הכוכבים, בצאת הוא היום שסיום מכאן

הלילה. מתחיל

הרי"ף: הׁש ּת אמסכם עתה,ׁש מעינן למדנו דּ בין- ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

עוֹ נת  ל ּב רייתא, וּ בין  ׁש מע [-זמן]למתניתין קריאת  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌

לאכוֹ להיארּב נןדעתל נכנסין ׁש הּכ הנים מ�עה ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌

דּ  זוּב תרוּ מתן, והכיןשעה הּכ וֹ כבים, צאת ׁש עת היא ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

דעת הלכתא בברייתא שהובאה אף ההלכה, היא וכך - ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

הכוכבים, צאת לפני מתחיל שמע קריאת שזמן מאיר, רבי
כדבריו, הלכה לןאין מקובל דּ קיימא זה כלל שהרי - ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ורּב יםבידינו, זה,יחיד עם זה ּכ רבּ ים .החולקים הלכה ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

a

שזמן  במשנה ששנינו שמה עתה מבאר הרי"ף
שהכהנים  'משעה הוא בערב שמע קריאת תחילת
דעת  אלא יחיד, דעת זו אין בתרומתן', לאכול נכנסים

דּ אקׁש ינןחכמים: מדבריו והאי בגמרא שהקשינו ומה - ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

אליעזר  אליעזר דבריואבמשנהדּ רּב י עצמו דּ רּב י ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

הקשינו, וכך בברייתא,דּ תניאבברייתא, שנינו שהרי - ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ערבין , ׁש מע קריאת  לקרוֹ ת מתחילין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵמאימתי

ׁש ּב ת וֹ ת, ּב ערבי היּ וֹ ם ׁש ּק דּ ׁש  בין מ�עה והיינו ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

החמה  ומשקיעת לילה, ספק יום ספק שזהו השמשות,
היום, קדש כאילו מספק זאת רּב ימחשיבים ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי

ּב מתניתין (נמי) וּ תנן שנינו,אליעזר. במשנתנו ואילו - ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בערבין, שמע את קורין ׁש הּכ הניםמאימתי ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִמ�עה

ּב תרוּ מתן , לאכ וֹ ל  עד נכנסין הכוכבים, מצאת והיינו ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הראשונה, האשמורה אליעזר,סוף רּב י נמצא דּ ברי ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

שזמן  בברייתא, אליעזר רבי דברי בין סתירה שיש
דבריו  לבין החמה, בשקיעת מתחיל שמע קריאת
יובאו  [ולהלן הכוכבים מצאת הוא שהזמן במשנה,
מקושיית  לכאורה משמע פנים כל ועל הגמרא]. תירוצי
במשנתנו, כן שסובר הוא אליעזר רבי שרק הגמרא,

הכוכבים. מצאת הוא שמע קריאת שזמן

הרי"ף: זאת למימראדוחה הגמרא לאו כוונת אין - ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ּב מתניתיןלומר דּ קתני במשנתנו דּ האי ששנינו שמה - ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

הוא שמע קריאת לאכוֹ לשזמן נכנסין ׁש הּכ הנים ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ'מ�עה

ל ּב לחוּ ד דעתּב תרוּ מתן', אליעזר היא ,[-בלבד]רּב י  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌

אליעזר  רּב י ּב ין להוּ ו אלּ א סבירא הכי רּב נן הם בין כך - ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌

שמע, קריאת זמן תחילת בענין אפליג וּ סוברים, לא ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְדּ הא

סוֹ ף' ּב 'עד אלּ א אליעזר דּ רּב י עליה לא ר בּ נן  שהרי - ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌

[א.]

[א:]
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קריאת  זמן סיום בענין אלא אליעזר רבי על חכמים נחלקו
ערבית, של סבר שמע אליעזר הואדּ ר ּב י סוֹ ף שזמנה עד ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌

סברי ורּב נן הראׁש וֹ נה, הואהאׁש מוּ רה עד שזמנה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

לאכוֹ ל נכנסין ׁש הּכ הנים ּב 'מׁש עה אבל  ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֲחצוֹ ת ,

ּפ ליגי לא אליעזר,ּב תרוּ מתן' רבי על חכמים נחלקו לא - ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌

והראיה  שמע. קריאת זמן תחילת שזהו מודים הם ואף
לרּב נןלכך, להוּ  סבירא לא חכמים דּ אי היו לא שאם - ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

הוא שמע קריאת תחילת שזמן ׁש הּכ הניםסוברים ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִמ�עה

ּב לחוּ ד  אליעזר רּב י אלּ א ּב תרוּ מתן, לאכוֹ ל ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנכנסין

הכי[-לבדו] ליּה  דּ סבירא כן,הוּ א הסובר הוא להוּ - הוה ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌

עליּה  לאיפל וּ גי לחלוק לרּב נן משנתנו של לחכמים היה - ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌

בפירוש לאכול 'מׁש עהעניןּב עליו נכנסים שהכהנים ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

שמע, קריאת זמן תחילת לגבי והיינו בתרומתן',
עליּה  בפירושּכ דאפליגוּ  עליו שנחלקו כפי 'עד עניןּב - ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

הראשונה'.סוֹ ף  עליּה האשמורה אפליגוּ  ומכך וּ מדּ לא - ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌

במשנתנו עליו נחלקו �מעינןשלא סוֹ ף', בּ 'עד -אלּ א ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

להוּ מוכח סבירא ּכ וּ לּ הוּ  לרּב נן, וּ בין אליעזר לרּב י ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְדּ בין

הוא  בערב שמע קריאת זמן שתחילת סוברים הכל -
ּב תרוּ מתן . לאכוֹ ל  נכנסין ׁש הּכ הנים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִמ�עה

דברי  את זה לפי ומבאר תירוצו את הרי"ף מסיים
במשנתנווכיוןהגמרא: לרּב ישמבואר ליּה  דּ סבירא ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌

ּב הדי עם]אליעזר שמע רּב נן[-יחד קריאת תחילת שזמן ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ּב תרוּ מתן ,הוא לאכוֹ ל  נכנסין ׁש הּכ הנים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִמ�עה

ּב ברייתא ליּה  רבי ואׁש ּכ חינן של דעתו את ומצאנו - ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בברייתא, ליּה אליעזר קריאת דּ סבירא תחילת שזמן ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

הוא ׁש ּב ת וֹ ת,שמע בּ ערבי היּ וֹ ם  ׁש ּק דּ ׁש  והיינו מ�עה ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

החמה, אדּ ידיּה משקיעת דּ ידיּה  הקשתה אקׁש ינן  - ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

לדבריו  במשנה אליעזר רבי מדברי סתירה הגמרא
רבי  כדברי סוברים חכמים אף באמת אך בברייתא.

שבמשנתנו. אליעזר

על  הגמרא תירוצי את דבריו לפי הרי"ף  מבאר עתה
אליעזר: רבי בדברי הגמרא,וּ פרקינןהסתירה ותירצה - ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

אליעזר  דּ רּב י אלּ יּב א ּת נּ אי היא ּת רי תנאים מחלוקת - ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

התנא  לבין משנתנו של התנא בין אליעזר, רבי בשיטת
אליעזר  רבי כשיטת סוברים חכמים אף [ובאמת  בברייתא

שהתבאר]. וכמו ּב תראבמשנתנו, ּפ יר וּ קא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְוּ להאי�

והוא,דּ אמרינן הגמרא, שאמרה השני התירוץ ולפי - ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

אימא רק איּב עית  אחר], באופן תתרץ תרצה [-אם ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

שמע,סיפא ,ה  קריאת זמן סוף אליעזר לגבי היא,רּב י ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

ה  מצאת ריׁש א ,אבל שהוא שמע, קריאת זמן תחילת לגבי ֵ◌ָ◌

אליעזר הכוכבים, רּב י רבי לאו מדברי כלל זה אין - ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

זה לפי מי לּ תאאליעזר, הדברבּ רירא ברור דּ 'מׁש עה- ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

היא בּ לחוּ ד  לרּב נן ּב תרוּ מתן', לאכוֹ ל  נכנסין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶׁש הּכ הנים 

זה, דין נאמר חכמים לדעת רק מדברי ולאו- זה ואין - ְ◌ַ◌

אליעזר. ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַרּב י

הרי"ף: ולכן,הל ּכ �מסיים ּב ין- קּמ א לפרוּ קא ּב ין ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

ּב תרא לתירוץ לפרוּ קא ובין הראשון לתירוץ בין - ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ּב מתניתיןהשני, דּ קתני במשנתנו,האי ששנינו מה - ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

הוא שמע קריאת זמן נכנסיןשתחילת ׁש הּכ הנים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִמ�עה

לרּב נן איתא בּ תרוּ מתן, חכמים לאכוֹ ל בדעת נאמר - ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אליעזר], רבי בדעת גם הראשון דּ איתא[ולתירוץ ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון

חכמים,לרּב נן דעת שזו וכיון ּכ וותייהוּ - אנו עבדּ ינן  - ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

כדבריהם. עושים

a

הוא ערבית של שמע קריאת שזמן במשנה ◌ַ'עד שנינו

הראׁש וֹ נה , האׁש מוּ רה וחכמים סוֹ ף אליעזר. רבי דברי ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

עמוד  שיעלה עד אומר, גמליאל רבן חצות. עד אומרים
ההלכה: את הגמרא פוסקת יהוּ דה ,השחר'. רב  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאמר

גּ מליאל , ּכ ר ּב ן הלכה ׁש מוּ אל, שמע אמר קריאת שזמן ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

השחר. עלות עד הוא ערבית של

של  שמע קריאת זמן בענין ברייתות מביאה הגמרא
שחרית: ושל בברייתא,ּת ניאערבית שנינו ׁש מע וֹ ן- ר בּ י ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

ׁש ּת י ׁש מע קריאת  קוֹ רא ׁש אדם ּפ עמים אוֹ מר, יוֹ חאי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶּב ן

בּ לּ ילה , החמה,ּפ עמים הנץ קודם קדםכלומר, אחת ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌

ה�חר, עּמ וּ ד ׁש יּ עלה לאחר ואחת  ה�חר, עּמ וּ ד ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עלה

חוֹ בת וֹ  ידי בּ הן חיובים,ויוֹ צא שלפני אחת לשני בזו - ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌

שמע קריאת חובת ידי יוצא השחר, לילה ,עלות ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל

הנץ ואחת  קודם שהיא אף השחר, עלות שלאחר בזו - ְ◌ַ◌ַ◌

שמע קריאת חובת ידי יוצא יוֹ ם ,החמה, כדעת ׁש ל והיינו ֶ◌

עד  הוא ערבית של שמע קריאת שזמן גמליאל, רבן
השחר. עמוד רּב ישיעלה אמר חנינא , ּב ר אחא רבּ י  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

יוֹ חאי , ּב ן ׁש מעוֹ ן ּכ רּב י הלכה לוי, בּ ן שזמן יהוֹ ׁש ע  ְ◌�◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

שחרית  ושל השחר, עלות עד הוא ערבית של שמע קריאת
השחר. עלות אחר מיד הוא

שמעון  רבי של זו במימרא אחרת לשון מביאה הגמרא
יוחאי: להאבן ל ּה  דּ מתני  מימרא ואיּכ א ששונים ויש - ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

חנינא ,זו ּב ר אחא בן שא דּ רּב י שמעון כרבי 'הלכה מר ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

זו,אהאיוחאי', ברייתא על שנינו דּ תניא- שכך - ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

השניה, זו, מ�וּ םבברייתא אוֹ מר יוֹ חאי ּב ן ׁש מעוֹ ן ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרּב י

ׁש מע [-בשם] קריאת  ק וֹ רא ׁש אדם ּפ עמים עקיבא, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַרּב י

ּב יּ וֹ ם , ּפ עמים השחר,ׁש ּת י עלות לאחר אחת כלומר ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌

ּב הן ויוֹ צא החּמ ה, הנץ לאחר  ואחת  החּמ ה, הנץ ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶקוֹ דם 

חוֹ בת וֹ  יוצא אחת פעמיים,ידי החמה הנץ שלאחר בזו - ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌

שמע  קריאת חובת ואחת ידי יוֹ ם, הנץ ׁש ל  שלפני ובזו - ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌

שמע קריאת  חובת ידי יוצא לילה ,החמה, שקורא ׁש ל  אף ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

[ב.]

ראשון מסכת כ  פרק ג ברכות מאימתי ב:] - [ב.

זו ברייתא ועל השחר. עלות לאחר אחאאותה רּב י ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

ׁש מע וֹ ן ּכ רּב י הלכה לוי, ּב ן יהוֹ ׁש ע רּב י אמר חנינא, ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌�◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַּב ר 

יוֹ חאי . ◌ַ◌ֶּב ן

זירא , רּב י שמע אמר קריאת לקרוא אדם יכול אמנם ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

לומר  אף ויכול השחר, עמוד שעלה אחר ערבית של
ערבית, של שמע קריאת ובתנאיוּ בלבד ברכות ׁש לּ א- ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֹ

ברכתיאמר  שבני 'הׁש ּכ יבנ וּ ',לאחריה זמן זה אין שהרי ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

ברכת  כזו בשעה לברך ניתן ולא לישון, הולכים אדם
'אמת  וברכת שלפניה, ברכות שתי רק [אלא השכיבנו
קריאת  זה בזמן לקרוא ניתן אמנם שאחריה], ואמונה'
ושייך  בו, שוכבים עדיין אדם שבני זמן שזהו כיון שמע,

'בשכבך'. זמן בכלל שזהו לומר

a

שמע  קריאת זמני בענין שונות ברייתות הובאו לעיל
ההלכה  את עתה מבאר הרי"ף ערבית, ושל שחרית של

הרי"ף: מסכם זה. נינהוּ בנידון הלכתא ּכ וּ להוּ  כל והנּ י  - ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

לכאורה  ואמנם כמותם. הלכה לעיל, שהובאו המימרות
סוף  האם זו, את זו סותרות לעיל שהובאו הברייתות שתי
של  שמע קריאת זמן ותחילת ערבית של שמע קריאת זמן
מבאר  ולכן החמה, הנץ עם או השחר בעלות הוא שחרית
ובשעת  בדיעבד, לכתחילה, זמנים, כמה שיש הרי"ף עתה

ואומר, הרי"ף מוסיף וכדלהלן: הא[-אבל],מיהוּ הדחק, ִ◌ָ◌

גּ מליאל רבּ ן האובמשנתנו,דּ אמר  ׁש מע וֹ ןכן רּב י דּ אמר ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

יוֹ חאי הואּב ן ערבית של שמע קריאת שזמן עד בברייתא, ֶ◌ַ◌ַ◌

ה�חר, עּמ וּ ד הוּ א ,רקׁש יּ עלה לכתחילה בּ דיעבד  אבל ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌

חכמים  כדברי חצות, עד שמע קריאת לקרוא יש
אאמנם,ובמשנתנו. בּ מזיד,אפילּ וּ  הכי עביד שהתעכב י ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

הלילה, חצות לאחר שמע ׁש מע בקריאת קריאת  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוקרא 

ה�חר, ע ּמ וּ ד  ׁש יּ עלה כןקוֹ דם חוֹ בתיּה גם ידי -נפיק ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

חובתו. ידי ּכ ן ,יצא לעשׂ וֹ ת  ר�אי ׁש אינ וֹ  ּפ י על  אלא ואף ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

חכמים, כתקנת חצות קודם שמע קריאת לקרוא חייב
זו,דּ תניא תקנה בטעם בברייתא שנינו כך שהרי חכמים- ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

סייג  ושמירה]עשׂ וּ  האדם לדבריהם ,[-גדר שאין ואמרו ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ערבית, תפילת קודם לאכול אדםרשאי יהא ׁש לּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ְּכ די

קימעא ואוֹ כל  לביתי אל � ואוֹ מר, בּ ערב, ה�דה מן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָבּ א

אקרא[-מעט] ּכ � ואחר קימעא, ואיׁש ן קימעא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְואׁש ּת ה

ואת ּפ לּ ל ׁש מע נמצאערבית,קריאת ׁש ינה, חוֹ טפּת וֹ  ואם ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הלּ ילה ּכ ל  תפילה,יׁש ן וללא שמע קריאת אמרו אלּ אללא ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

אוֹ חכמים, הּכ נסת  לבית  יל � בּ ערב ה�דה מן ּב א ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם

לקרוֹ ת  רגיל  אם הּמ דרׁש , רגילבתורה,לבית  ואם קוֹ רא, ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ׁש מע משניות ,ל ׁש נ וֹ ת  קריאת  קוֹ רא ּכ � ואחר ׁש וֹ נה, ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌

חכמים , דּ ברי על  העוֹ בר וכל  קריאת וּ מת ּפ לּ ל , וקורא ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

חצות, לאחר מיתה .שמע ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַחיּ יב

ומבאר: הרי"ף דּ אמר,ממשיך ׁש מעוֹ ן, דּ רּב י  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוהא

קודם ערבית  ׁש ל  ׁש מע קריאת  קוֹ רא ׁש אדם ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים

החּמ ה זהוהנץ השחר, עלה שכבר ּב ׁש עת ואף דּ וקא ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

חוֹ לה , אוֹ  ׁש ּכ וֹ ר ׁש היה מי ּכ גוֹ ן לקרוא ה דּ חק, יכל ולא ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

בלילה, שמע ּב פׁש יעה ,את אוֹ  ּב מזיד ּכ ן עשׂ ה אם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 

בדיעבד חוֹ בת וֹ .אפילו ידי יצא לכך,לא והראיה ָֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

בגמרא,דּ אמרינן שאמרו אתא- יצחק [-כשבא]ּכ י רּב י ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הא אמר, יוֹ סף בשמובּ רבּ י שאמרו זה דין דּ רּב י- ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

לוי , ּב ן  יוחאי,יהוֹ ׁש ע  בן שמעון כרבי לאושהלכה ְ◌�◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

אּת מר  בפירוש,בּ פרוּ ׁש  לוי בן יהושע רבי כן אמר לא - ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌

אּת מר  מכללא שכךאלּ א למדו מעשה - מתוך דעתו היא ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

דּ בריּה שהיה, ּב הלּ וּ לא דּ אׁש ּת ּכ וּ ר דּ רּב נן זוּ גא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ הנהוּ 

לוי ּב ן יהוֹ ׁש ע חכמים דּ רּב י תלמידי בשני מעשה  - ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌�◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

לוי, בן יהושע רבי של בנו בחתונת מחמת וּ שהשתכרו
ׁש מע כן קריאת  קרוּ  השחר,לא שעלה לאחר ערבית, של ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌

החמה, הנץ לקּמ יּה קודם לפניואת וּ  באו יהוֹ ׁש ע - דּ רּב י ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌�◌ַ◌

לוי , שמע,ּב ן את עתה לקרוא האם אותו אמר לשאול ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌

לוי,להוּ  בן יהושע יוֹ חאי ,רבי בּ ן ׁש מעוֹ ן ר ּב י הוּ א ּכ דאי ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

השחר, עלות לאחר שמע את לקרוא עליוהמתיר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלסמוֹ �

הדּ חק, כגון ּב ׁש עת  הדחק בשעת שרק זו מלשון ומוכח ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

בדיעבד  אפילו הדחק, בשעת שלא אך כן, לנהוג ניתן זו
חובתו. ידי האדם יצא לא

שחרית: של שמע קריאת דין את ומבאר הרי"ף מוסיף
ׁש אדם ּפ עמים דּ אמר , יוֹ חאי, ּב ן  ׁש מעוֹ ן דּ ר ּב י הא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוכן

עּמ וּ ד  ׁש יּ עלה לאחר ׁש חרית ׁש ל ׁש מע קריאת  ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵקוֹ רא

רקה�חר, קריאתה, זמן שיגיע איקודם הוּ א, ּב דיעבד ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌

גםנ ּמ י או לצאת - מׁש ּכ ים ׁש היה מי ּכ גוֹ ן הדּ חק , ּב ׁש עת  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ּב וֹ , וכיּ וֹ צא בזמנה,לדּ ר� לקוראה יוכל אבלשלא ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌

לא שחרית לכתחלּ ה, של שמע קריאת לקרוא אסור - ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֹ

זמנה]. מתי להלן במשנה שיבואר [כמו זמנה שיגיע קודם

מר  חכמים אמר שתיקנו לעיל, בברייתא שנינו - ָ◌ַ◌ַ◌

בערב הכנסת לבית האדם נכנס קריאת שכאשר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ'קוֹ רא

וּ מתּפ לּ ל '. האמור ׁש מע זה נוסח הגמרא, מדייקת ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ליּה בברייתא, ראיהמס יּ יע  ממנו יש יוֹ חנן ,- לרּב י ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

גּ אלּ ה הּס וֹ מ� זה הּב א, העוֹ לם ּב ן איזהוּ  ברכת דּ אמר, - ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌�◌ָ◌

ישראל' ערבית,'גאל ׁש ל לתפ לּ ה ערבית, וזהו ׁש ל ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

עם  שמע', קריאת 'קורא בלשונה הברייתא שנקטה הטעם
'מתפלל' כך ואחר ישראל', 'גאל הוא שסיומם ברכותיה,

ערבית. של עשרה שמונה

יוחנן: רבי  על החולק את הגמרא יהוֹ ׁש ע מביאה ◌ַ◌�◌ְ◌ִ◌ַ◌ְורּב י

ּת פלּ וֹ ת  אוֹ מר, לוי עשרה,בּ ן ּת קנ וּ םשמונה  -ּב אמצע ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌

של  עשרה', 'שמונה תפילות שלשת את חכמים תיקנו
לבין  שחרית של שמע קריאת בין וערבית, מנחה שחרית

[ב:]



ראשון מסכת כ  פרק ג ברכות מאימתי ב:] - [ב.

זו ברייתא ועל השחר. עלות לאחר אחאאותה רּב י ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

ׁש מע וֹ ן ּכ רּב י הלכה לוי, ּב ן יהוֹ ׁש ע רּב י אמר חנינא, ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌�◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַּב ר 

יוֹ חאי . ◌ַ◌ֶּב ן

זירא , רּב י שמע אמר קריאת לקרוא אדם יכול אמנם ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

לומר  אף ויכול השחר, עמוד שעלה אחר ערבית של
ערבית, של שמע קריאת ובתנאיוּ בלבד ברכות ׁש לּ א- ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֹ

ברכתיאמר  שבני 'הׁש ּכ יבנ וּ ',לאחריה זמן זה אין שהרי ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

ברכת  כזו בשעה לברך ניתן ולא לישון, הולכים אדם
'אמת  וברכת שלפניה, ברכות שתי רק [אלא השכיבנו
קריאת  זה בזמן לקרוא ניתן אמנם שאחריה], ואמונה'
ושייך  בו, שוכבים עדיין אדם שבני זמן שזהו כיון שמע,

'בשכבך'. זמן בכלל שזהו לומר

a

שמע  קריאת זמני בענין שונות ברייתות הובאו לעיל
ההלכה  את עתה מבאר הרי"ף ערבית, ושל שחרית של

הרי"ף: מסכם זה. נינהוּ בנידון הלכתא ּכ וּ להוּ  כל והנּ י  - ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

לכאורה  ואמנם כמותם. הלכה לעיל, שהובאו המימרות
סוף  האם זו, את זו סותרות לעיל שהובאו הברייתות שתי
של  שמע קריאת זמן ותחילת ערבית של שמע קריאת זמן
מבאר  ולכן החמה, הנץ עם או השחר בעלות הוא שחרית
ובשעת  בדיעבד, לכתחילה, זמנים, כמה שיש הרי"ף עתה

ואומר, הרי"ף מוסיף וכדלהלן: הא[-אבל],מיהוּ הדחק, ִ◌ָ◌

גּ מליאל רּב ן האובמשנתנו,דּ אמר  ׁש מע וֹ ןכן רּב י דּ אמר ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

יוֹ חאי הואּב ן ערבית של שמע קריאת שזמן עד בברייתא, ֶ◌ַ◌ַ◌

ה�חר, עּמ וּ ד הוּ א ,רקׁש יּ עלה לכתחילה בּ דיעבד  אבל ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌

חכמים  כדברי חצות, עד שמע קריאת לקרוא יש
אאמנם,ובמשנתנו. בּ מזיד,אפילּ וּ  הכי עביד שהתעכב י ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

הלילה, חצות לאחר שמע ׁש מע בקריאת קריאת  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוקרא 

ה�חר, ע ּמ וּ ד  ׁש יּ עלה כןקוֹ דם חוֹ בתיּה גם ידי -נפיק ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

חובתו. ידי ּכ ן ,יצא לעשׂ וֹ ת  ר�אי ׁש אינ וֹ  ּפ י על  אלא ואף ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

חכמים, כתקנת חצות קודם שמע קריאת לקרוא חייב
זו,דּ תניא תקנה בטעם בברייתא שנינו כך שהרי חכמים- ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

סייג  ושמירה]עשׂ וּ  האדם לדבריהם ,[-גדר שאין ואמרו ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ערבית, תפילת קודם לאכול אדםרשאי יהא ׁש לּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ְּכ די

קימעא ואוֹ כל  לביתי אל � ואוֹ מר, בּ ערב, ה�דה מן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָּב א

אקרא[-מעט] ּכ � ואחר קימעא, ואיׁש ן קימעא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְואׁש ּת ה

ואת ּפ לּ ל ׁש מע נמצאערבית,קריאת ׁש ינה, חוֹ טפּת וֹ  ואם ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הלּ ילה ּכ ל  תפילה,יׁש ן וללא שמע קריאת אמרו אלּ אללא ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

אוֹ חכמים, הּכ נסת  לבית  יל � בּ ערב ה�דה מן ּב א ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם

לקרוֹ ת  רגיל  אם הּמ דרׁש , רגילבתורה,לבית  ואם קוֹ רא, ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ׁש מע משניות ,ל ׁש נ וֹ ת  קריאת  קוֹ רא ּכ � ואחר ׁש וֹ נה, ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌

חכמים , דּ ברי על  העוֹ בר וכל  קריאת וּ מת ּפ לּ ל , וקורא ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

חצות, לאחר מיתה .שמע ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַחיּ יב

ומבאר: הרי"ף דּ אמר,ממשיך ׁש מעוֹ ן, דּ רבּ י  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוהא

קודם ערבית  ׁש ל  ׁש מע קריאת  קוֹ רא ׁש אדם ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים

החּמ ה זהוהנץ השחר, עלה שכבר ּב ׁש עת ואף דּ וקא ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

חוֹ לה , אוֹ  ׁש ּכ וֹ ר ׁש היה מי ּכ גוֹ ן לקרוא ה דּ חק, יכל ולא ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

בלילה, שמע ּב פׁש יעה ,את אוֹ  ּב מזיד ּכ ן עשׂ ה אם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 

בדיעבד חוֹ בת וֹ .אפילו ידי יצא לכך,לא והראיה ָֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

בגמרא,דּ אמרינן שאמרו אתא- יצחק [-כשבא]ּכ י רבּ י ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הא אמר, יוֹ סף בשמובּ רבּ י שאמרו זה דין דּ רּב י- ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

לוי , ּב ן  יוחאי,יהוֹ ׁש ע  בן שמעון כרבי לאושהלכה ְ◌�◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

אּת מר  בפירוש,בּ פרוּ ׁש  לוי בן יהושע רבי כן אמר לא - ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌

אּת מר  מכללא שכךאלּ א למדו מעשה - מתוך דעתו היא ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

דּ בריּה שהיה, ּב הלּ וּ לא דּ אׁש ּת ּכ וּ ר דּ רּב נן זוּ גא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ הנהוּ 

לוי ּב ן יהוֹ ׁש ע חכמים דּ רּב י תלמידי בשני מעשה  - ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌�◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

לוי, בן יהושע רבי של בנו בחתונת מחמת וּ שהשתכרו
ׁש מע כן קריאת  קרוּ  השחר,לא שעלה לאחר ערבית, של ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌

החמה, הנץ לקּמ יּה קודם לפניואת וּ  באו יהוֹ ׁש ע - דּ רבּ י ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌�◌ַ◌

לוי , שמע,ּב ן את עתה לקרוא האם אותו אמר לשאול ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌

לוי,להוּ  בן יהושע יוֹ חאי ,רבי בּ ן ׁש מעוֹ ן ר ּב י הוּ א ּכ דאי ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

השחר, עלות לאחר שמע את לקרוא עליוהמתיר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלסמוֹ �

הדּ חק, כגון ּב ׁש עת  הדחק בשעת שרק זו מלשון ומוכח ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

בדיעבד  אפילו הדחק, בשעת שלא אך כן, לנהוג ניתן זו
חובתו. ידי האדם יצא לא

שחרית: של שמע קריאת דין את ומבאר הרי"ף מוסיף
ׁש אדם ּפ עמים דּ אמר , יוֹ חאי, ּב ן  ׁש מעוֹ ן דּ ר ּב י הא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוכן

עּמ וּ ד  ׁש יּ עלה לאחר ׁש חרית ׁש ל ׁש מע קריאת  ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵקוֹ רא

רקה�חר, קריאתה, זמן שיגיע איקודם הוּ א, ּב דיעבד ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌

גםנ ּמ י או לצאת - מׁש ּכ ים ׁש היה מי ּכ גוֹ ן הדּ חק , ּב ׁש עת  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ּב וֹ , וכיּ וֹ צא בזמנה,לדּ ר� לקוראה יוכל אבלשלא ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌

לא שחרית לכתחלּ ה, של שמע קריאת לקרוא אסור - ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֹ

זמנה]. מתי להלן במשנה שיבואר [כמו זמנה שיגיע קודם

מר  חכמים אמר שתיקנו לעיל, בברייתא שנינו - ָ◌ַ◌ַ◌

בערב הכנסת לבית האדם נכנס קריאת שכאשר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ'קוֹ רא

וּ מתּפ לּ ל '. האמור ׁש מע זה נוסח הגמרא, מדייקת ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ליּה בברייתא, ראיהמס יּ יע  ממנו יש יוֹ חנן ,- לרּב י ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

גּ אלּ ה הּס וֹ מ� זה הּב א, העוֹ לם ּב ן איזהוּ  ברכת דּ אמר, - ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌�◌ָ◌

ישראל' ערבית,'גאל ׁש ל לתפ לּ ה ערבית, וזהו ׁש ל ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

עם  שמע', קריאת 'קורא בלשונה הברייתא שנקטה הטעם
'מתפלל' כך ואחר ישראל', 'גאל הוא שסיומם ברכותיה,

ערבית. של עשרה שמונה

יוחנן: רבי  על החולק את הגמרא יהוֹ ׁש ע מביאה ◌ַ◌�◌ְ◌ִ◌ַ◌ְורבּ י

ּת פלּ וֹ ת  אוֹ מר, לוי עשרה,בּ ן ּת קנ וּ םשמונה  -ּב אמצע ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌

של  עשרה', 'שמונה תפילות שלשת את חכמים תיקנו
לבין  שחרית של שמע קריאת בין וערבית, מנחה שחרית

[ב:]



ראשון מסכת כ  פרק ברכות מאימתי ג.]ד  - [ב:

כיצד, ערבית. של שמע קריאת קריאת קוֹ רא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּב ׁש חרית 

וּ מת ּפ לּ ל עשרה.ׁש מע, מת ּפ לּ לשמונה הּמ נחה, וּ בׁש עת  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הּמ נחה מת ּפ לּ לּת פ לּ ת  ולערב , הערב תחילה. -ּת פלּ ת  ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

ערבית, של עשרה ׁש מע שמונה  קריאת  קוֹ רא ּכ � ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר

ערבית, ּב תחלּ ת של ׁש חרית  ׁש ל  ׁש מע קריאת  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִנמצאת 

התפילות,היּ וֹ ם , לשלשת ערבית קודם ׁש ל ׁש מע וּ קריאת  ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ אמצע. ּכ לּ ן והּת פ לּ וֹ ת  הלּ ילה, ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌�◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִּב תחלּ ת 

הרי"ף: לןמוסיף וקיימא לוי ּב ן יהוֹ ׁש ע  לדרּב י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌�◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוליתא

יוֹ חנן כרבי ּכ רבּ י אלא לוי, בן יהושע כרבי הלכה ואין - ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

לשמונה  ישראל' 'גאל ברכת את לסמוך שיש יוחנן,
ערבית  של שמע שקריאת ונמצא ערבית, של עשרה
כמותו, הלכה פוסקים שאנו והטעם התפילה, לפני נאמרת

ליּה  מסייע וכפי דּ תניא לו, מסייעת הברייתא שהרי - ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

לעיל. שהתבאר

הגמרא: את וּ מוסיפה לסמוך שיש יוחנן, רבי לדברי
עשרה, לשמונה ישראל' 'גאל דצרי�ברכת גּ ב על  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַאף

מפסיק ברכתל וֹ מר  לאו לתפלּ ה, גּ אלּ ה ּב ין 'הׁש ּכ יבנ וּ ' ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌�◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

'הפסק',הוּ א נחשב זה אין רּב נן- דּ ת ּק נ וּ  לומר דּ כיון ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

בּ גאלּ ה ברכות 'הׁש ּכ יבנ וּ ' הרי ישראל, גאל ברכת לאחר - ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌�◌ָ◌

דּ מיאאלו אריכּת א' כאילו ּכ 'גאלּ ה הדבר דומה - ִ◌ְ◌�◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ברכת  את גם כוללת והיא הגאולה ברכת את האריכו
השכיבנו  בברכת אף שהרי מוסיפים, [ויש 'השכיבנו'
מעלינו  'והסר בה שאומרים המזיקים, מן גאולה מוזכרת

וכו' אויב' ].(מאירי)מכת

עוד: הגמרא בּ עיאומרת נּמ י ׁש חרית, גם וּ בתפלּ ת  - ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

האדם צריך לתפלּ ה ,כן גּ אלּ ה  שמונה למסמ� ולהתחיל ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ישראל', 'גאל ברכת לאחר מיד ּפ יעשרה על  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְואף

עשרה,ׁש ּב תחלּ ה , שמונה ברכות תחילת א וֹ מר לפני ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

' הפסוק את תפּת חהאדם שׂ פתי אין ה' ּת הלּ ת�', י גּ יד וּ פי ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌¦©¦§¦¨¤

אלא הפסק, רּב נןזה דתּק ינוּ  שׂ פתילומרּכ יון 'ה' ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ּב  ה תפּת ח' דּ מיאתחילת אריכּת א ּכ תפ לּ ה הרי ּת פלּ ה, - ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אמירת  אף כוללת והיא התפילה, התארכה כאילו זה
זה. פסוק

a

קריאת  לקרוא חכמים בתקנת עוסקת הבאה הסוגיא
המטה: על רּב שמע ּפ יאמר על  אף לוי, בּ ן יהוֹ ׁש ע  י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌�◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

הּכ נסת, ּב בית  ׁש מע קריאת אדם ידי ׁש ּק רא בכך ויצא ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

יש מקום מכל ערבית, של שמע  קריאת ◌ָ◌ְ◌ִמצוהחובת

מּט ת וֹ .שובלקרוֹ ת ּה  על  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

הרי"ף: ראׁש וֹ נהמוסיף ּפ רׁש ה האדם ודוקא צריך ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

מיטתו, על הרוֹ אהלהלןּכ דאמרינןלקרות ,(ס:)בּ פרק ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

עד  ישראל משמע אומר מטתו על לישן 'הנכנס אמרו שם
שמוע'. אם והיה

הגמרא: אםממשיכה יצחק), (ּב ר נחמן רב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָאמר

צרי� אינ וֹ  הוּ א, חכם על ּת למיד שמע קריאת לקרוא ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

ודיו  לימודו, על לחזור תמיד רגיל שהוא כיון מיטתו,
חד בכך. למימר ּב עי חכם ּת למיד אף אמר , ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַאּב יּ י 

דּ רחמי של ּפ ס וּ קא אחד פסוק לפחות לומר צריך - ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

רוּ חיו)לא (תהלים הפסוקּכ ג וֹ ןרחמים, אפקיד 'ּב יד� ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

אמת'. אל ה' אוֹ תי ¤¡¥¦¨¦ּ̈פ דיתה

המיטה: שעל שמע קריאת בענין נוספת ◌ַ◌ָאמר מימרא

ּכ אלּ וּ  מּט תוֹ , על  ׁש מע קריאת הּק וֹ רא ּכ ל  אלעזר, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַרּב י 

ּפ יפיּ וֹ ת  חרב משני אוֹ חז חדה פיות, שתי בעלת [-חרב ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌

המזיקין,ּב יד וֹ ,צדדיה] את ה-ו)קמט (תהלים ׁש נּ אמר להרוג ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

אל רוֹ ממוֹ ת מׁש ּכ בוֹ תם, על  ירנּ נ וּ  בּ כבוֹ ד חסידים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ'יעלזוּ 

ּב ידם'. ּפ יפיּ וֹ ת וחרב ש'מרננים ּב גר וֹ נם, מתוך כלומר, ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

חרב  אוחזים כאילו זה הרי שמע, בקריאת מיטותם' על
בידם. פיפיות

a

של  זה בענין שבועות ממסכת סוגיא הרי"ף מביא
השינה: לפני הנאמרים ידיעוֹ ת פסוקים ּב פרק ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַגּ רסינן

היו טו:)(שבועות הּט מאה ירושלים את עזרא כשקידש , ַ◌�◌ְ◌ָ◌

ואמרו העיר סביבות ּפ געיםהולכים ׁש ל  מזמור ׁש יר - ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אדם  בבני הפוגעים ממזיקים להגן המועיל תהלים
ואמרוהו וּ בתּפ ים ,להזיקם, וּ בנבלים כדי ּב כ נּ וֹ רוֹ ת  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌�◌ִ◌

המזיקים. את פגעים',וּ להבריח של 'שיר הוא ◌ֵא וֹ מר מה

שבתהלי  צ"א פרק 'ּכ ים,את עד וגו' עליוֹ ן ' ּב סתר ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ'יוֹ ׁש ב

וא וֹ מר  מחסי ', ה' פרק אּת ה את ואומרים מוסיפים והיו - ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בתהלים, עד ג' צרי' רּב וּ  מה היׁש וּ עה'הפסוק'ה' 'לה' ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אין וגו', לנפׁש י אמרים 'רבּ ים כתוב זה שבמזמור ¥¦§©§¦§Ÿ¦©כיון

לועגים  שהיו אותם כנגד סלה', באֹלהים לּ וֹ  ¨¤¦¥¨¨§יׁש וּ עתה

ירושלים. חומות את שבנו בעת עליהם

הגמרא מסדּ ר :(בשבועות)אומרת לוי, ּב ן יהוֹ ׁש ע  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌�◌ְ◌ִ◌ַר ּב י

קראי להני של להוּ  'שיר המכונה זה מזמור אומר היה - ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

המזיקין, מן עצמו על להגן כדי ושוכב וגאניפגעים', - ְ◌ָ◌ִ◌

הגמרא: תמהה הכילישון. עביד עושה היכי היה כיצד - ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

בּ דבריכן, להתר ּפ אוֹ ת אסוּ ר לוי, ּב ן יהוֹ ׁש ע  רּב י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌�◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוהאמר

ואיך ּת וֹ רה , להתרפא, כדי המכה על פסוקים ללחוש כגון ָ◌

לפני  אלו פסוקים קורא והיה עצמו, כדברי שלא נהג
לומר  רק הוא האיסור הגמרא: מתרצת לשמירה. השינה
האדם, את תקפה שכבר ממחלה להתרפאות כדי פסוקים
להגן  כדי לנו ניתנו תורה שדברי אדם בני יאמרו שלא כדי

אבל הזה, העולם של ׁש אנימפגעים הדין להגן שונה - ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

[ג.]

ראשון מסכת כ  פרק ה ברכות מאימתי ג:] - [ג.

מנזק  עצמו על להגן כדי הפסוקים את אומר האדם כאשר
אין  שאז כיון הדבר, מותר שאז אליו, הגיע לא שעדיין

אדם בני כן שיאמרו .יהונתן)(רבינו חשש

a

שעל  שמע קריאת דיני את הגמרא שביארה לאחר
השינה  צורת בענין ברייתא הגמרא עתה מביאה המטה,

בברייתא,ּת ניאהראויה: שנינו ּכ ל- אוֹ מר, ּב נימין אּב א ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

דּ ברים , ׁש ני על  מצטער הייתי ׁש ּת האא.ימי ּת פלּ תי על  ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

למּט תי לאחר סמוּ כה מיד שחרית תפילת שאתפלל - ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

אעסוק  לא ואף מלאכה אעשה ולא משנתי, שקמתי
ב. לכן. קודם צפ וֹ ןבתורה ּב ין נת וּ נה ׁש ּת הא מּט תי, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְועל 

שהיא לדר וֹ ם , השכינה כבוד מפני למערב, מזרח בין ולא ְ◌ָ◌

ודרום  לצפון תשמישו להסב נכון ולכן במערב, או במזרח
ויש  לדרום, ורגליו לצפון ראשו שיהא אומרים [יש
ראשו  יהא ולכן ודרום, צפון יהיו המטה שצדדי אומרים

למזרח ורגליו ].ס"ו)ג סי'ומשנ"ב שו"ע (עי'למערב

ּת ימא ואי חנינא, ּב ר חּמ א ר ּב י אומרים אמר ויש - ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

כן לדר וֹ ם ,שאמר צפוֹ ן ּב ין מּט תוֹ  הנּ וֹ תן ּכ ל  יצחק, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרּב י

ׁש נּ אמר [-יהיו]הויין זכרים, ּב נים יד)יז (תהילים ל וֹ  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

וּ צפוּ נ�' ּב חיּ ים חלקם מחלד ממתים ה' יד� ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִממתים

וגו', בנים ' ישׂ ּב עוּ  ּב טנם  על ּת מלּ א מרמזת 'צפוּ נ�' ולשון ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌§§

בנים', 'ישבעו ואמר הפסוק סיים זה ועל צפון, צד
זכרים. לבנים זוכים זה שבזכות

a

מביאה  בנימין, אבא שאמר הקודמת הברייתא אגב
בשמו: נוספת ברייתא אוֹ מר,הגמרא ּב נימין אּב א ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַּת ניא,

להת ּפ לּ ל הּכ נסת  לבית  ׁש נּ כנסוּ  יבואר ׁש נים [ולהלן ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ערבית], בתפילת ולאשמדובר והת ּפ לּ ל, מהן אחד ֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוקדם

לחבר וֹ  תפילתו,המ ּת ין חבירו ויצא ,שיסיים את והניח ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הכנסת, בבית לוֹ לבדו ׁש נּ אמר אתטוֹ רפין בּ פניו, ּת פלּ תוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ויע ּת ק ד)יח (איוב  ארץ ּת עזב הלמענ� ּב אּפ וֹ  נפׁש וֹ  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵֹ'טרף

מּמ קמוֹ ', מדה צוּ ר וזו תפילתו, היינו כאן האמור ו'נפשו' ִ◌ְ◌ֹ

תפלתו, שתתבלבל לחברו גרם שהוא כשם מדה, כנגד
את  לו טורפים כך הכנסת, בבית לבדו שהניחו מתוך

אותה. מקבלים ואין בפניו, תפלתו

ואומרת, הגמרא שׂ כר וֹ .ממשיכה מה ל וֹ , המּת ין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואם

ׁש נּ אמר  הלּ לוּ , ל ּב רכוֹ ת  ז וֹ כה חנינא, רּב י מח (ישעיה אמר ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

וגו',יח) ׁש לוֹ מ�' כ נּ הר ויהי למצוֹ תי הקׁש ב ּת  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ'לוּ א

בבית  נשאר היית אילו כלומר, רבים, לשון הוא ו'מצוותי'
ממתין  וגם תפילה, גם מצוות, שתי ומקיים הכנסת
בהמשך  האמורות הללו לברכות זוכה היית לחברך,
ויהי  היּ ם, כּ גלּ י וצדקת� ׁש לוֹ מ� כנּ הר 'ויהי והם ¦§©¨©¥©§§¨§¦§¤§¨¨©¦§©הפסוק,

י�מד  וֹלא יכּ רת ֹלא כּ מעתיו מעי� וצאצאי זרע� ¥¨¦§¥¨¦¨Ÿ§¦¤¥¥¨¡¤§¤§©©כחוֹ ל

מלּ פני'. ¨¨§¦§ׁש מוֹ 

הרי"ף: ואקמוּ המבאר רבּ נן ּפ רׁש וּ ה פירשו הא - ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌�◌ְ◌ָ◌

זה דין ערבית רבותינו הנּ יחוֹ דוקא,ּב תפלּ ת  ׁש אם ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌

הכנסתיחידילחבירו יבאבבית ׁש ּמ א חוֹ ׁש ׁש ין ויצא, ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֹ

ס ּכ נה ,חבירו בשדה,לידי היו שלהם הכנסת שבתי לפי ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ליחידים, מסוכן מקום להמּת יןשהוא צרי� ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְלפיכ�

ּת פלּ ת וֹ . את  �ּמ סיּ ם עד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַלחביר וֹ 

a

הראויה  התפילה אופן בענין ברייתא מביאה הגמרא
בברייתא,ּת ניאבדרך: שנינו אחת - ּפ עם יוֹ סי, רבּ י אמר  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌

מחוּ רבוֹ ת  אחת  לחוּ רבה ונכנסּת י ּב דּ ר�, מהלּ � ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהייתי

אליּ הוּ כדיירוּ ׁש לים וּ בא  ל ּט וֹ ב הנביאלהת ּפ לּ ל , זכוּ ר ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌

לי לי]וׁש מר את [-המתין ׁש ּס יּ מּת י עד ה ּפ תח על  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

עלי� 'ׁש ל וֹ ם לי אמר ּת פלּ תי את  וּ כׁש סיּ מּת י ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ תי,

לי אמר  וּ מוֹ רי'. רּב י עלי� 'ׁש ל וֹ ם לוֹ  אמרּת י אליהו,רּב י', ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

לוֹ , אמרּת י זוֹ '. לחוּ רבה נכנס ּת  מה מּפ ני ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ'ּב ני,

אמרּת י ּב דּ ר�'. להת ּפ לּ ל  ל � 'היה לי, אמר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ'להת ּפ לּ ל '.

'מתירא עוֹ ברי[-פוחד]ל וֹ , יפסיקוּ ני ׁש ּמ א הייתי, ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

קצרה'. ּת פלּ ה להת ּפ לּ ל  ל � 'היה לי, אמר אומר דּ רכים'. ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

יוסי, דּ ברים ,רבי ׁש ל ׁש ה מּמ נּ וּ  למדּת י ׁש עה א.בּ אוֹ ת ּה  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ּב דּ ר�, ׁש ּמ ת ּפ לּ לים שיפסיקוהו למדּת י חשש שיש אף ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ב. דרכים . מת ּפ לּ לעוברי ּב דּ ר� ׁש הּמ ת ּפ לּ ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדּת י

קצרה , תמצית ּת פלּ ה את בה שיש 'הביננו', תפילת והיא ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ג. עשרה'. 'שמונה תפילת של �איןהברכות ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדּת י

לחוּ רּב ה , ומהטעמים נכנסין להתפלל, כדי לא אף ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

להלן. שיבוארו

רּב נן בברייתא,ּת נ וּ  חכמים שנו דּ ברים- ׁש ל ׁש ה מּפ ני ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌

לחוּ רבה , נכנסין חׁש ד א.אין שאשה מּפ ני בו שיחשדו - ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌

ב. לזנות. שם לו מּפ לת ממתינה סכנה וּ מּפ ני מחשש - ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌

ג. וינזק. החורבה הּמ זּ יקיןשתתמוטט שדים,וּ מּפ ני - ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

בחורבות. להמצא שדרכם

a

קבוע: במקום המתפלל בשבח ברייתא מביאה הגמרא
מק וֹ ם הּק וֹ בע ּכ ל  הוּ נא, רב אמר חל ּב וֹ , רבּ י ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

אוֹ מרים וּ כׁש ּמ ת , ּב עזר וֹ , יהיה אברהם אלהי ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלתפ לּ ת וֹ ,

אבינ וּ ', אברהם ׁש ל  מּת למידיו חסיד , אי עניו 'אי ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָעליו

לתפילתו, מקום שקבע אבינו באברהם ◌ִ◌ְ◌ִדכתיב שמצאנו

ועמורה,כז)יט (בראשית  סדום הפיכת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ'ויּ ׁש ּכ םלאחר

ׁש ם עמד אׁש ר הּמ קוֹ ם אל  ּב בּ קר ה'',אברהם ּפ ני את ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌¤§¥

עמידה כא ואין ׁש נּ אמר ןהאמורה ּת פלּ ה, קו (תהלים אלּ א ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ויפלּ לל) ּפ ינחס שפנחס 'ויּ עמד והכוונה הּמ גּ פה', וּת עצר ַ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌©¥¨©©©¥¨

[ג:]



ראשון מסכת כ  פרק ה ברכות מאימתי ג:] - [ג.

מנזק  עצמו על להגן כדי הפסוקים את אומר האדם כאשר
אין  שאז כיון הדבר, מותר שאז אליו, הגיע לא שעדיין

אדם בני כן שיאמרו .יהונתן)(רבינו חשש

a

שעל  שמע קריאת דיני את הגמרא שביארה לאחר
השינה  צורת בענין ברייתא הגמרא עתה מביאה המטה,

בברייתא,ּת ניאהראויה: שנינו ּכ ל- אוֹ מר, ּב נימין אּב א ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

דּ ברים , ׁש ני על  מצטער הייתי ׁש ּת האא.ימי ּת פלּ תי על  ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

למּט תי לאחר סמוּ כה מיד שחרית תפילת שאתפלל - ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

אעסוק  לא ואף מלאכה אעשה ולא משנתי, שקמתי
ב. לכן. קודם צפ וֹ ןבתורה ּב ין נת וּ נה ׁש ּת הא מּט תי, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְועל 

שהיא לדר וֹ ם , השכינה כבוד מפני למערב, מזרח בין ולא ְ◌ָ◌

ודרום  לצפון תשמישו להסב נכון ולכן במערב, או במזרח
ויש  לדרום, ורגליו לצפון ראשו שיהא אומרים [יש
ראשו  יהא ולכן ודרום, צפון יהיו המטה שצדדי אומרים

למזרח ורגליו ].ס"ו)ג סי'ומשנ"ב שו"ע (עי'למערב

ּת ימא ואי חנינא, ּב ר חּמ א ר בּ י אומרים אמר ויש - ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

כן לדר וֹ ם ,שאמר צפוֹ ן ּב ין מּט תוֹ  הנּ וֹ תן ּכ ל  יצחק, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרּב י

ׁש נּ אמר [-יהיו]הויין זכרים, בּ נים יד)יז (תהילים ל וֹ  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

וּ צפוּ נ�' בּ חיּ ים חלקם מחלד ממתים ה' יד� ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִממתים

וגו', בנים ' ישׂ ּב עוּ  ּב טנם  על ּת מלּ א מרמזת 'צפוּ נ�' ולשון ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌§§

בנים', 'ישבעו ואמר הפסוק סיים זה ועל צפון, צד
זכרים. לבנים זוכים זה שבזכות

a

מביאה  בנימין, אבא שאמר הקודמת הברייתא אגב
בשמו: נוספת ברייתא אוֹ מר,הגמרא ּב נימין אּב א ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַּת ניא,

להת ּפ לּ ל הּכ נסת  לבית  ׁש נּ כנסוּ  יבואר ׁש נים [ולהלן ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ערבית], בתפילת ולאשמדובר והת ּפ לּ ל, מהן אחד ֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוקדם

לחבר וֹ  תפילתו,המ ּת ין חבירו ויצא ,שיסיים את והניח ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הכנסת, בבית לוֹ לבדו ׁש נּ אמר אתטוֹ רפין בּ פניו, ּת פלּ תוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ויע ּת ק ד)יח (איוב  ארץ ּת עזב הלמענ� ּב אּפ וֹ  נפׁש וֹ  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵֹ'טרף

מּמ קמוֹ ', מדה צוּ ר וזו תפילתו, היינו כאן האמור ו'נפשו' ִ◌ְ◌ֹ

תפלתו, שתתבלבל לחברו גרם שהוא כשם מדה, כנגד
את  לו טורפים כך הכנסת, בבית לבדו שהניחו מתוך

אותה. מקבלים ואין בפניו, תפלתו

ואומרת, הגמרא שׂ כר וֹ .ממשיכה מה ל וֹ , המּת ין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואם

ׁש נּ אמר  הלּ לוּ , ל בּ רכוֹ ת  ז וֹ כה חנינא, רּב י מח (ישעיה אמר ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

וגו',יח) ׁש לוֹ מ�' כ נּ הר ויהי למצוֹ תי הקׁש ב ּת  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ'לוּ א

בבית  נשאר היית אילו כלומר, רבים, לשון הוא ו'מצוותי'
ממתין  וגם תפילה, גם מצוות, שתי ומקיים הכנסת
בהמשך  האמורות הללו לברכות זוכה היית לחברך,
ויהי  היּ ם, כּ גלּ י וצדקת� ׁש לוֹ מ� כנּ הר 'ויהי והם ¦§©¨©¥©§§¨§¦§¤§¨¨©¦§©הפסוק,

י�מד  וֹלא יכּ רת ֹלא כּ מעתיו מעי� וצאצאי זרע� ¥¨¦§¥¨¦¨Ÿ§¦¤¥¥¨¡¤§¤§©©כחוֹ ל

מלּ פני'. ¨¨§¦§ׁש מוֹ 

הרי"ף: ואקמוּ המבאר רּב נן ּפ רׁש וּ ה פירשו הא - ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌�◌ְ◌ָ◌

זה דין ערבית רבותינו הנּ יחוֹ דוקא,ּב תפלּ ת  ׁש אם ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌

הכנסתיחידילחבירו יבאבבית ׁש ּמ א חוֹ ׁש ׁש ין ויצא, ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֹ

ס ּכ נה ,חבירו בשדה,לידי היו שלהם הכנסת שבתי לפי ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ליחידים, מסוכן מקום להמּת יןשהוא צרי� ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְלפיכ�

ּת פלּ ת וֹ . את  �ּמ סיּ ם עד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַלחביר וֹ 

a

הראויה  התפילה אופן בענין ברייתא מביאה הגמרא
בברייתא,ּת ניאבדרך: שנינו אחת - ּפ עם יוֹ סי, רּב י אמר  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌

מחוּ רבוֹ ת  אחת  לחוּ רבה ונכנסּת י ּב דּ ר�, מהלּ � ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהייתי

אליּ הוּ כדיירוּ ׁש לים וּ בא  ל ּט וֹ ב הנביאלהת ּפ לּ ל , זכוּ ר ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌

לי לי]וׁש מר את [-המתין ׁש ּס יּ מּת י עד ה ּפ תח על  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

עלי� 'ׁש ל וֹ ם לי אמר ּת פלּ תי את  וּ כׁש סיּ מּת י ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ תי,

לי אמר  וּ מוֹ רי'. רּב י עלי� 'ׁש ל וֹ ם לוֹ  אמרּת י אליהו,רּב י', ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

לוֹ , אמרּת י זוֹ '. לחוּ רבה נכנס ּת  מה מּפ ני ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ'ּב ני,

אמרּת י ּב דּ ר�'. להת ּפ לּ ל  ל � 'היה לי, אמר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ'להת ּפ לּ ל '.

'מתירא עוֹ ברי[-פוחד]ל וֹ , יפסיקוּ ני ׁש ּמ א הייתי, ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

קצרה'. ּת פלּ ה להת ּפ לּ ל  ל � 'היה לי, אמר אומר דּ רכים'. ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

יוסי, דּ ברים ,רבי ׁש ל ׁש ה מּמ נּ וּ  למדּת י ׁש עה א.ּב אוֹ ת ּה  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ּב דּ ר�, ׁש ּמ ת ּפ לּ לים שיפסיקוהו למדּת י חשש שיש אף ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ב. דרכים . מת ּפ לּ לעוברי ּב דּ ר� ׁש הּמ ת ּפ לּ ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדּת י

קצרה , תמצית ּת פלּ ה את בה שיש 'הביננו', תפילת והיא ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ג. עשרה'. 'שמונה תפילת של �איןהברכות ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדּת י

לחוּ רּב ה , ומהטעמים נכנסין להתפלל, כדי לא אף ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

להלן. שיבוארו

רּב נן בברייתא,ּת נ וּ  חכמים שנו דּ ברים- ׁש ל ׁש ה מּפ ני ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌

לחוּ רבה , נכנסין חׁש ד א.אין שאשה מּפ ני בו שיחשדו - ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌

ב. לזנות. שם לו מּפ לת ממתינה סכנה וּ מּפ ני מחשש - ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌

ג. וינזק. החורבה הּמ זּ יקיןשתתמוטט שדים,וּ מּפ ני - ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

בחורבות. להמצא שדרכם

a

קבוע: במקום המתפלל בשבח ברייתא מביאה הגמרא
מק וֹ ם הּק וֹ בע ּכ ל  הוּ נא, רב אמר חל ּב וֹ , רּב י ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

אוֹ מרים וּ כׁש ּמ ת , ּב עזר וֹ , יהיה אברהם אלהי ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלתפ לּ ת וֹ ,

אבינ וּ ', אברהם ׁש ל  מּת למידיו חסיד , אי עניו 'אי ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָעליו

לתפילתו, מקום שקבע אבינו באברהם ◌ִ◌ְ◌ִדכתיב שמצאנו

ועמורה,כז)יט (בראשית  סדום הפיכת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ'ויּ ׁש ּכ םלאחר

ׁש ם עמד אׁש ר הּמ קוֹ ם אל  ּב בּ קר ה'',אברהם ּפ ני את ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌¤§¥

עמידה כא ואין ׁש נּ אמר ןהאמורה ּת פלּ ה, קו (תהלים אלּ א ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ויפלּ לל) ּפ ינחס שפנחס 'ויּ עמד והכוונה הּמ גּ פה', וּת עצר ַ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌©¥¨©©©¥¨

[ג:]


