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 שינון ירושלמי 

  {דף עא}

  פרק ז'

שלשה שאכלו כאחד חייבים להזדמן כדי לברך יחד,  
קצת איסור  בו  דבר שיש  אכל  הוא  אם  הוא    ,וגם 

הוא   דמאי  אכל  הוא  אם  גם  ולכך  לזימון,  מצטרף 
כיון שאם הוא יפקיר את רכושו יהיה    ,מצטרף לזימון

שהרי מאכילים את העניים    ,מותר לו לאכול דמאי
מנו  דמאי, וכן אם הוא אכל מעשר ראשון שניטל מ

לא ניטל ממנו התרומה גדולה  התרומת מעשר הגם ש 
לפני מירוח,   ראשון  המעשר  את  (ומדובר שהפרישו 

א אכל מעשר  שזה פטור מתרומה גדולה), וכן אם הו
עדיין לא שילם את החומש.  הקדש שנפדו ו  שני או

וכן השמש שאכל כזית, הגם שהוא לא אוכל בצורה  
של קביעות. וכן הכותי מצטרף לזימון. אבל אם הוא  
אכל דבר איסור גמור, דהיינו שהוא אכל טבל, ואפי'  
אם זה טבל מדרבנן, או שאכל מעשר ראשון שלא  
את   שהפרישו  (ומדובר  גדולה  התרומה  ממנו  ניטל 
המעשר ראשון אחרי המירוח, שזה התחייב בתרומה  
נפדו   שלא  והקדש  שני  מעשר  שאכל  או  גדולה), 
כהלכתם, כגון שפדה את המע"ש על גבי אסמון, ואת  

קרקע. והשמש שאכל פחות מכזית, והנכרי  ההקדש על  
לא   אלו  כל  טבל,  לא  עדיין  אך  מל  שהוא  אפי' 

  מצטרפים לזימון. 

כאחד  שאכלו  ששלשה  שאמרנו  לזמן    ומה  חייבים 
זה   האחרים,  לפני  סעודתו  את  לגמור  לאחד  ואסור 
דווקא אם הם התחילו לאכול כאחד, דהיינו שהם נתנו  
את דעתם לאכול כאחד, או שאכלו יחד כזית, אבל  
אם הם לא התחילו לאכול יחד, הם חייבים בזימון  

אם אחד    ק אם הם סיימו את אכילתם יחד, ולכךר
ם  ל לברך לעצמו. ואם שניסיים לפני האחרים הוא יכו

מותר להם לזמן או  אכלו יחד יש בזה מחלוקת האם  
וזה תלוי במחלוקת האם שנים שדו דיניהם דין    ,לא

הם יכולים    ,או לא. ואם שלשה אכלו כל אחד בנפרד
  להצטרף כדי לזמן, וי"א שרק אם הם אכלו בשלשה 

הם יכולים לזמן, ואותו   קבוצות שונותב  אלא שאכלו
יש   חטאת מחלוקת  מי  לעניין  להזות  (   גם  שצריך 
, האם שלשה גבעולי אזוב שטבלו אותם  )באגודת אזוב

האם יכולים לצרף אותם  במי חטאת,  כל אחד בנפרד  
באו  ב להזות   הם  אם  או שרק  חטאת,  המי  את  הם 

משלשה אגדות אחרות רק אז הם מצטרפים. ויכולים  
שזה שני דברים שונים, וכן    ללמוד דבר מדבר הגם

הסיכוך   את  הרחיק  הוא  לומדים שאם  סוכה  לעניין 
מהדפנות פחות מג' טפחים שזה כשר אבל לא ישנים  

שטיט הנירוק הוא משלים למקווה    , ממקווה  –תחתיו  
  אבל לא טובלים בו. 

  {דף עב}

שלשה שאכלו כאחד וביקש אחד מהם ללכת, שיברך  
רא מחלוקת ברכה  יש  ובזה  לו;  ויילך  בזימון    שונה 

האם הוא מברך עד הזן, או שמספיק לומר רק את  
בזה,   נחלקו  שהברייתות  נמצא  וכן  הזימון.  ברכת 
דהיינו שהבריתות נחלקו עד לכמה יכולים לחלק את  
ברכת המזון (שאם כמה אכלו יחד, ואין מי שיודע  
לברך את כל ברכת המזון, אלא אחד יודע ברכה אחת  
גם   או  לשלשה  עד  רק  האם  אחרת),  ברכה  והאחר 
לארבעה, והמחלוקת היא האם ברכת הזימון הוא חלק  

ויש מחלוקת האם    מברכת הזן או שזה ברכה לעצמה.
ברכת הטוב והמטיב זה מן התורה או שזה נתקן על  

  הרוגי ביתר שניתנו לקבורה. 

 " שכתוב  כמו  לברך  צריך  הלימוד  ה'  לפני  שם  כי 
, ואחר האכילה צריך לברך  "אלהינו אקרא הבו גודל ל

" והתורה נלמדת  ואכלת ושבעת וברכת"כמו שכתוב  
נלמדת   והאכילה  לאחריה,  לברך  שצריך  מהאכילה 
מהתורה שצריך לברך לפניה כיון שעושים ק"ו, או  

  שם, שלעניין התורה כתוב   -שזה נלמד מג"ש שם  
. וכן  " לשכן שמו שם"ולעניין האכילה כתוב    "םכי שֵ "

ֵכן  האכילה כתוב  לעניין   ַאֲחֵרי  ַבח  ַהזֶּ ְיָבֵרְך  הּוא  י  ּכִ
ֻרִאים   ,ּוֵבַרְך ֶאת ַלְחְמָך ְוֶאת ֵמיֶמיךָ וכן כתוב  ,  יֹאְכלּו ַהּקְ

חיוב לברך על התורה  ואל תיקרי ּוֵבַרך אלא ּוָבֵרך. וה
זה רק למי שמלמד לרבים אבל הלומד    מדאורייתא 

לעצמו חייב בברכת התורה רק מדרבנן כמו שמברכים  
  על שאר המצוות. 

  {דף עג}

זעירא זה כשלשה    ור'  האם העולים לתורה  מסתפק 
הראשון   וא"כ  לכולם,  מברך  שאחד  כאחד  שאכלו 
מברך ברכה ראשונה והאחרון ברכה אחרונה, או שזה  
כשלשה שאכלו כל אחד בפני עצמו שכל אחד מברך  
הקריאה   לפני  מברכים  העולים  כל  וא"כ  לעצמו, 

  ואחריה. 

האוכל פירות שספק האם תיקנו אותם או לא, לא  
, וזה לא דומה לדמאי, כיון שרוב ע"ה  ם עליומזמני

היו מעשרים, וכן זה לא דומה לכותי שיש ספק האם  
כיון שהמשנה סוברת שכותי הוא יהודי לכל    ,הוא ֵגר
  דבריו. 

וקטנים   ועבדים  קטנים  נשים  לזימון,  מצטרפים  לא 
ונשים עם גברים לא מצטרפים   כיון שהם פטורים, 
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בפני  שאכלו  ים,  משום פריצות (אבל נשים, או עבד
והאוכל כזית פת מצטרף לזימון,  עצמם יכולים לזמן).  

מצטרף    כביצה שרק האוכל לפחות רבי יהודה אומרו
  לזימון. 

  {דף עד}

דוקא  זה  לזימון,  מצטרף  לא  שקטן  שאמרנו    ומה 
וכן   מצטרף,  הוא  עשרה  של  לזימון  אבל  בשלשה, 
הקטן מצטרף למניין לקריאת התורה. ואם הוא בן י"ג  

הביא שני שערות,    הוא  שנה לא בודקים אותו האם 
לזימון של יוסי אמר    והוא מצטרף גם  אבל ר'  ג', 

  שלא צירפו אותו לזימון עד שהביא שני שערות. 

טרפים  ואם ששה אכלו פת, וארבעה אכלו ירק הם מצ
לזימון, ואם חמשה אכלו ירק יש להסתפק האם הם  
מצטרפים או לא. והאוכל ירק יכול לברך את ברכת  
המזון להוציא את מי שאכל פת (כיון שמעיקר הדין  
יכול לברך להוציא את האוכלים   גם מי שלא אכל 
שהרי הוא חייב בזה מדין ָעֵרב, אלא שחכמים אסרו  

  ים כשהוא אומראת זה כיון שהוא נראה כדובר שקר 
מעשה שעלו שלש מאות  "שאכלנו" והוא לא אכל). ו

נזירים מחו"ל להקריב את קורבנם, וכיון שהבהמות  
על   להישאל  שטח  בן  לשמעון  באו  הם  התייקרו 

מצא   שמעון בן שטח נזיריםמאה וחמשים ול נזירותם,
מאה  לו , וא"כ הם לא צריכים להביא קרבנות,  פתח

וא"כ הם צריכים  פתח,  לא מצאנזירים הוא וחמשים 
א"ל  ו   ךמלהינאי  בא לשמעון בן שטח  אז  קרבנות,  

תשע מאה  והם צריכים יש כאן שלש מאות נזירים,  ש
, וא"כ  )שהרי כל נזיר מביא שלשה קרבנות(   ות קרבנ 

להם  אמר שמעון בן שטח לינאי המלך, אתה תביא  
מהקרבנות   יביא    -חצי  ואני  חצי  להם  משלך, 

  ם וחמשי ותארבע מא שלח  ינאיו משלי,  -מהקרבנות 
ששמעון    אמרו לינאילחצי מהנזירים, ואח"כ    בהמות

  כעס ינאיולא הביא משלו בהמות לנזירים,   בן שטח
שהוא רימה אותו, ולכך שמעון    שמעון בן שטחעל  

בן שטח ברח מינאי שלא יהרוג אותו, ואחר זמן באו  
אנשים חשובים ממלכות פרס לינאי המלך ולאחר שהם  

לו את ינאי היכן החכם הזקן שתמיד היה  אכלו הם שא 
סיפר להם   ינאי  אז  חכמה?  דברי  ואומר  כאן  נמצא 
שהוא שיקר אותו ולכך הוא ברח, אז הפרסים אמרו  
ונשמע מדוע הוא   לינאי תביא את שמעון בן שטח 
עשה כך? וינאי שלח לקרוא לשמעון בן שטח, והבטיח  

וכששמעון בן שטח בא, הוא    שלא יעשה לו כל רע,
(הת לאשתו  ינאי  בין  היתה  יישב  המלכה  שלומציון 

ושאל ינאי את שמעון    ,אחותו של שמעון בן שטח)

בן שטח מדוע שיקרת בי, א"ל לא שיקרתי אותך,  
מהנזירים   חצי  הקרבנות  את  שילמת  אתה  אלא 
מממונך, ואני פטרתי חצי מהנזירים ע"י חכמתי, וזה  

סֶ כמו שכתוב   ַהּכָ ֵצל  ּבְ ַהָחְכָמה  ֵצל  ּבְ י  ינאי    "לא  ,ףּכִ
י  שמעתש  כיוןא"ל  למה ברחת?    לשמעון בן שטח א"כ

הפסוק  שאתה את  בעצמי  וקיימתי  עלי,  ֲחִבי    כועס 
ָזַעם ַיֲעָבר  ַעד  ֶרַגע  את    ,ִכְמַעט  עצמי  על  וקראתי 

ַעת  הפסוק ּדַ ְבָעֶליהָ   ,ְוִיְתרֹון  ַחּיֶה  ּתְ דהיינו  ַהָחְכָמה   .
חיים, יהיה  ועי"ז  בחכמה  ללכת  ינאי  א"ל    שצריך 

מכובדישבת  ולמה   כך  כל  המלך    -   במקום  בין 
  ,בן סירא  פרבס שכתוב  שמעון בן שטח  א"ל    למלכה?

דהיינו תלמד  ,  ךָ יבֶ שִ וֹ ים תּ ידִ גִ ין נְ בֵ ַסְלְסֶלָה ּוְתרֹוְמֶמּךָ וּ 
והיא תושיב אותך   הרבה תורה והיא תרומם אותך, 

אלא התורה    ,, וא"כ לא אתה כיבדת אותיבין המלכים
אותי,   שכיבדה  זאת  המלך  אמר  ו היא    תביאו ינאי 

יין    לשמעון בן שטח ברכת המזון,    שיברך לנוכוס 
נברך על המזון  אמר  ו  ,את הכוסלקח  שמעון בן שטח  ו

שהרי לא נתנו לשמעון לאכול,  שאכל ינאי וחביריו  
  ינאי המלך עדיין אתה עומד בעקשנותך, שהרי א"ל  

ומה אתה רוצה    שמעון בן שטחא"ל לא אומרים כך,  
והרי לא אכלתי    , על המזון שלא אכלנושאני יאמר?  

והביאו    ,ינאי המלך א"כ תביאו לו לאכולאמר  כלום,  
נברך על  אמר  אז שמעון בן שטח  ו   ,ואכלירק    לו

, וא"כ מוכח מכאן שהאוכל אפי' ירק  המזון שאכלנו
  . להוציא את האוכלים פתיכול לברך ברכת המזון 

,  בן שטח  שמעוןעל    שהחכמים נחלקו  ,אמר  יוחנן  'רו
רבי    ואומרת הגמ' על מה נחלקו על שמעון בן שטח?

ששמעון בן שטח הורה לנזירים    על מהירמיה אמר  
את  ש מנו  שהם  הגם  קרבנם  את  להקריב  יכולים 

חכמים סוברים שצריכים  כיון שהנזירות שלהם בחו"ל,  
ר' אבא אמר  בא"י, ובטהרה נזירות  למנות שוב פעם  

שהחכמים נחלקו על שמעון בן שטח על מה שהוא  
  בירך לינאי ברכת המזון, למרות שהוא לא אכל לחם. 

ירק יכול לברך ברכת המזון   ומה שאמרנו שהאוכל 
לאכול פת, זה רק לדברי רשב"ג אבל חכמים נחלקים  
ברכת   לברך  יכול  פת  כזית  האוכל  שרק  וסוברים 

  וא יכול להוציא גם את מי שאכל לשובע. , וההמזון

  {דף עה}

? באיזה נוסח אומרים את ברכת הזימון,  כיצד מזמנין 
אם הם היו רק שלשה, שצריך את כולם לזימון,  אז  

  שלשה אם היו יותר מאבל  אומר נברך,  המזמן  א"כ  
להם    אומר  יכולים לזמן לבד, א"כ המזמןשאז העונים  

אומר נברך לאלהינו,  המזמן    ,עשרהואם הם היו    .ברכו
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יכולים  היו  שהעונים  עשרה  אם הם היו יותר מאבל  
ובין אם הם  ברכו,  להם  אומר    א"כ המזמן  לזמן לבד,

יש אותו נוסח.  עשר רבוא,    בין אם הם היו עשרה ו   היו 
אבל יש שנחלקים ואומרים, שלפי רוב הסועדים צריך  

אומר  המזמן  במאה להרבות בשבח של הקב"ה, ולכך  
אלהינו    נברך ֵשמות,    -לה'  שני  כאן  מזכיר  הוא 

באלף  ו   לה' אלוקינו,  אומר ברכו  המזמןמאה  ביותר מו
הוא    -אומר נברך לה' אלהינו אלהי ישראל  המזמן  

ו  ֵשמות,  שלשה  ברכומזכיר  אומר  והוא  לה'    באלף 
עשר אלף איש,    -בריבוא    אלוקינו אלוקי ישראל,

אל  המזמן ישראל  אלהי  אלהינו  לה'  נברך  הי  אומר 
וזה שיטת  צבאות יושב הכרובים על המזון שאכלנו,  

לפי רוב    ,רבי יוסי הגלילי אומרלי, שי ר' יוסי הגל
מברכים ה'    מר שנא  ,הקהל  ֱאלִֹהים  ְרכּו  ּבָ ַמְקֵהלֹות  ּבְ
ָרֵאל קֹור ִיׂשְ צריך לברך את    דהיינו לפי רוב הקהל  , ִמּמְ

בין אם    ,בבית הכנסתנחלק ואומר כמו ש   "ערוה',  
בין אם יש רק עשרה, אומרים אותו נוסח,  יש הרבה 

כך בזימון בין אם יש הרבה  ברכו את ה',    יםאומרו
(ומה שכתוב    בין אם יש רק קצת אומרים אותו נוסח

ַמְקֵהלֹות" בה  ּבְ שיש  וקהילה  קהילה  שבכל  היינו   "
ה'), את  לשבח  צריך  אומר  ו   עשרה,  ישמעאל  ר' 

המבורךשאומרים   ה'  את  ור'  (   ברכו  ישמעאל  ר"ע 
  . ) נחלקים האם אומרים "המבורך" או לא

ואומנם במשנה למדנו שאם יש יותר משלשה אומרים  
ברכו במקום נברך, אבל שמואל אמר שהוא לא מוציא  

ולכ  מהכלל,  עצמו  ומה  את  נברך,  אומר  הוא  ך 
בבי  ואומרים  שאומרים  כיון שחוזרים  זה  ברכו  כנ"ס 

  המברך. 

ר' זעירא   ומעשה היה שר' אבא בר זמינא שימש את
ומזג לו כוס יין, ולפני שר' זעירא בירך על היין הוא  

שאני יברך ואני יוציא אותך בברכה,  אמר לר' אבא  
אבל תן דעתך בזמן הברכה שאני ייתן לך עוד יין,  
וא"כ לא תצטרך לחזור ולברך על הכוס האחרת, הגם  

כל כוס וכוס ששותה,  שבאופן רגיל השמש מברך על  
בטוח שיתנו לו עוד כוס לשתות.    לא  וזה כיון שהשמש
זעיר  ר'  אבא כמו שאני מכוין להוציא    אואמר  לר' 

בעניית   אותי  אתה תכוין להוציא  כך  אותך בברכה 
האמן, שהרי האמן זה חלק מהברכה, ומה שר' זעירא  

א  כיון הזהיר  זה  בברכה  לצאת  לכוין  אבא  ר'    ת 
והשומע מן המתעסק לא    ,המתעסק לא יצאששנינו, ש

  . יצא

ם,  ומה   כיון  זה  שאמרנו שרק בעשרה מזכירים את הׁשֵ
שכתוב "אלהים ניצב בעדת ֵאל", דהיינו רק אם יש  
ה', ועדה זה עשרה, שהרי   "עדה" מזכרים את ֵשם 

כתוב   לבמרגלים  מתי  הזאת,  עדה  עד    והיו הרעה 
מרגלים רעים (שהרי היה שתים עשרה מרגלים,  עשרה  

מזכירים  וכן  ויצאו יהושע וכֵלב שהם היו צדיקים),  
י  שכתוב    ֵשם ה' רק בעשרה כיון ּתִ ׁשְ תֹוךְ 'ְוִנְקּדַ ֵני    'ּבְ ּבְ

ָרֵאל ּבֹר    באחי יוסף,ונאמר  ,  ִיׂשְ ָרֵאל ִלׁשְ ֵני ִיׂשְ בֹאּו ּבְ ַוּיָ
תֹוךְ ' ִאים  'ּבְ לעניין אחי יוסף,  מה תוך האמור    , וא"כַהּבָ

היו כ   ,עשרה  הם  בתוך  אף  ונקדשתי  בני  שכתוב 
נאמר  או שלומדים את זה מג"ש  עשרה,  , זה  ישראל
אצל אחי    רונאמ  ,'בני ישראל'ונקדשתי בתוך  כאן  

מה בני ישראל שנאמר    , וא"כ'בני ישראל'יוסף, ויבאו  
שכתוב ונקדשתי  אף כ  ,עשרהאצל אחי יוסף הם היו  

  . עשרה, זה בני ישראלבתוך  

  {דף עו}

וכשר' חייא בר אשי בירך לפני קריאת התורה לא  
ך' והציבור רצה להשתיק אותו, אבל אמר  אמר 'המבור 

שהיה  להם רב, שהוא סובר כדברי ר"ע. וכשר' זעירא  
עלה לקרוא במקום לוי, הוא חזר ובירך, ורצו  כהן  

שכך    להשתיק אותו, אבל אמר להם ר' חייא בר אשי,
בבל שכשהכהן עולה שוב לקרוא במקום לוי,  בנוהגים  

  הוא חוזר ומברך. 

דֹול  ,בו כת ַהּגָ ָהֱאלִֹהים  ה'  ֶאת  ֶעְזָרא  דהיינו    ,ַוְיָבֶרְך 
גדלו    ,רב מתנה אמרו  שעזרא אמר את הֵשם המפורש,

ָרֵאל    שעזרא אמר,דהיינו  בברכה,   רּוְך ה' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּבָ
, ובאותו היום תיקנו לומר כך  ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעָֹלם
והם נקראו אנשי כנסת הגדולה    את הברכות בבהמ"ק.

ליושנה,  כיון   הגדולה  ת  דהיינושהחזירו  קן  ימשה 
והנורא,  הא   תפילהב  שיאמרו הגבור  הגדול  אבל  ל 
ולא אמר    ,האל הגדול הגבוררק    אמרבתפילתו  ירמיה  

  מרשנא  ,בית המקדשב אלא    ,שאין נוראכיון  הנורא,  
ממקדשך אלהים  מהקב"ה  נורא  פוחדים  ששם  כיון   ,

  אמרו  בתפילת דניאל  ו  מחמת הנפלאות שהוא עושה.
  בני כיון ש ,  ולא אמר הגבור  ,האל הגדול והנורא  רק

של    גבורתו וא"כ לא ניכר    יד הגוייםמסורין ב   ישראל
החזירו    ,וכיון שעמדו אנשי כנסת הגדולהאבל  ,  הקב"ה

והנוראואמרו    ,הגדולה ליושנה   . האל הגדול הגבור 
והנורא, ו הגבור  הזכירו  לא  ודניאל  שירמיה  זה    מה 
ואינן    ,אמיתי  שהקב"ה  ,הנביאיםיודעין הן  כיון ש מ

  . במה שנראה להם כלא נכון  מחניפין לו

שכח לומר בברכת המזון של שבת 'רצה' אינו חוזר  
ומברך, אבל רב אומר שחוזר ומברך, ואם הוא נזכר  

א"כ הוא אומר ברוך אשר    ,לפני סיום ברכת המזון
נתן מנוחה לעמו ישראל, וכן בכל יום שמקריבים בו  

לא  ש  ומברך, אבל ביום  ההזכרה חוזרמוסף ושכח את  
חוזר   אינו  ופורים,  חנוכה  כגון  מוסף,  בו  מקריבים 

  ומברך. 
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אינם   אחד  מככר  אפי'  ואכלו  בדרך  שהלכו  עשרה 
מזמנים כיון שהם לא נקבעו אבל אם הם ישבו לאכול  

מזמנים. וכן ר' ירמיה    -אפי' שכל אחד אוכל מככרו  
ת קביעות,  זימן בפונדק, כיון שהאכילה בפונדק נקרא 

  לא קבעו את עצמם שם לאכול. הגם ש

בזמן שמקצתן    ,בבית אחד  םשתי חבורות שהיו אוכלי
ואם    ,לזימון םהרי אלו מצטרפי ,לואלו את א   םרואי 
ואם    .םלעצמ  םואלו מזמני  ,םלעצמ  םאלו מזמני   ,לאו

יש שמש שמשרת את שתי הקבוצות הוא מצרף אותם,  
שמש ישרת    ובתנאי שנכנסו לאכול על דעת זה שאותו

הפנימי דרך    רוכן אם נכנסים לחד  את שתי הקבוצות. 
החדר החיצוני הם מצטרפים לזימון, ואם לא צריך  
לא   הם  החיצוני  החדר  דרך  הפנימי  לחדר  לעבור 
מטרפים לזימון אא"כ המזמן נמצא בפתח בין החדרים  

  ורואה את שתי הקבוצות. 

  {דף עז}

עד שיתן לתוכו  בורא פרי הגפן אין מברכין על היין  
  ,דברי ר"א  ,כיון שרק אז הוא מגיע למעלתו  ,מים

. ומודים חכמים לר"א בכוס  וחכמים אומרים מברכין
של ברכת המזון שצריך לתת לתוכו מים, כיון שזה  
שבח א"י, שהיין כ"כ חזק שלא יכולים לשתות אותו  
אא"כ מוזגים אותו. וכן בכוס של קידוש בני הישיבה  

ו למזוג במים, וממה שר' יונה היה רגיל להשאיר  נהג 
מהכוס של קידוש של הלילה ולקדש על זה ביום אין  
להוכיח שזה לא היה מזוג (כיון שאם זה היה מזוג  

, כיון שהוא  אסור לשתות יין מזוג שעבר עליו הלילה)
  הניח את היין בכלי חרס או זכוכית. 

תר  ר' יוחנן אמר שהחכמים הראשונים שאלו האם מו
בברכת   הכוס  בהחזקת  ימין  ליד  לסייע  שמאל  ליד 

,  ימיןיד  ב  המזון, ומזה למדנו שצריך להחזיק את הכוס
ימין, א"כ  יד  אותו ב  כיון שאם הוא לא צריך להחזיק

וגם   ליד שמאל,  הכוס  את  מהשאלה    מוכחשיעביר 
ן  כיו  ,צריך שתהא ידו גבוהה מן השולחן טפחשהזאת,  

ש  א"כ  הזה,  הדין  את  אין  על  ישאם  היד  את  ניח 
מהשאלה הזאת    מוכחהשולחן, והכוס תהיה בידו, וגם  

ן שאם אין  כיו,  להסתכל בייןצריך  שבשעת הברכה  
יניח את המרפק על השולחן,  את הדין הזה, א"כ ש

צריך   שהוא  מכאן,  מוכח  אלא  בידו,  תהיה  והכוס 
את   יניח  הוא  ואם  הברכה,  בזמן  היין  את  לראות 

יה גבוהה, והוא לא  המרפק על השולחן, כף ידו תה 
  ושלשה דברים נאמרו בכוס של ברכה;  יראה את היין.

  עיטור ב}   הכוס צריכה להיות מלאה ביין.  - מלאא} 
כוסות  הכוס של ברכה ב   צריך לעטר ולסובב את  -

צריך להדיח את הכוס של ברכה.    -  ומודחג}    של יין.
ַבע ָרצֹון ּוָמֵלא  שכתוב  ממה  נלמדו  ושלשתן   ִלי ׂשְ ַנְפּתָ

ת ה',   ְרּכַ ,  עיטורלומדים    "שבע"  שכתוב  הוא"כ ממּבִ
שכאילו הכוס הוא שבע, שהרי יש סביבו עוד כוסות  

לומדים שהכוס צריך להיות    "רצון "יין, וממה שכתוב  
כמשמעו,    " זהמלאו"שאז ירצו לשתות מהכוס,  מודח,  

ביין.   מלא  עשיתושהכוס  זוכ   ,כן  אם  למה  אתה  ה 
ה  בהמשך  ה" פסוק  שכתוב  ְיָרׁשָ ְוָדרֹום  דהיינו    ,"ָים 

כיון שלא  העולם הבא,  את  העולם הזה ו את  ירש  שת
וא"כ תזכה לעולם הזה  כתוב "ָרׁש" אלא כתוב ירשה,  

בא ש שנברא  הבא  לעולם  תזכה  וגם  ה"א,  נברא  ות 
כוס  שה היינו  דכוס פגום    א"ר אלעזר שעלבאות יו"ד.  
ברכת  עליו    םמברכי  לא  ,כוס לא מלאשה שבור, או  

הוא לא  ו   אותו   פגמו את היין  טעמו  המזון, וכן אם  
שומעים שלשה    כשר לכוס של ברכה, ומדברי ר"א

צריך  כן מוכח שמברכין עליו, ו   לא שכוס פגום    דברים;
שהרי ר"א לא אמר שעל יין פגום  שיהא בו כשיעור,  

לא מברכים, אלא ר"א אמר כוס פגום, דהיינו שאין  
  . וטעמו פגמובו כשיעור, וכן ר"א אומר 

אם יש לו יין משובח,  וכבוד היום קודם לכבוד לילה  
קדושת הלילה קודמת  שישאיר אותו לשבת ביום, אבל  

שאם יש לו רק רביעית של יין, שיקדש  לקדושת היום  
בורא    נוסח הקידוש ביום השבת הואל שבת, ועליו בלי 
  . ולא צריך להוסיף בזה כלום. פרי הגפן

  ,ארץברכת הב  - על הניסיםחנוכה בהזכיר    ר' זריקן
היה ָאֵבל,   ר' באוכש.  זה הודאהכיון שוקילסו אותו,  

וקילסו    ,הטוב ומטיבברכת  ב   ,הזכיר דיין אמתהוא  
ם על  על הרעה, כֵשם שמברכי  כיון שהוא בירךאותו,  
  בהטוב ומטיב.   -הטובה 

ומברך,    -   מהלך  כשהואכל  ו אה שיכוון  עומד  כדי 
יושב ומברך,   -עומד  כשהוא  כל  וא בברכת המזון, וה

אכל  ואם הוא  כיון שכשיושבים מכוונים יותר טוב,  
רי זה לא כבוד הברכה  שה   ומברך,יושב    -   בהסיבה

בהסיבה. בזמן    לברך  חשוב  בבגד  להתעטף  וצריך 
דומה  הוא    מעוטף, א"כ  הוא בירך כשהוא  אםהברכה, ו

השרת,ל מתעטפים,א המלהרי  ש  מלאכי    כמו   כים 
ִים    בפסוק,  כתובש ּתַ ׁשְ ה ָפָניומהכנפיים, המלאך  ּבִ   ,ְיַכּסֶ

ַרְגָליו ה  ְיַכּסֶ ִים  ּתַ מתעטפים    דהיינו.  ּוִבׁשְ שהמלאכים 
  לפני הקב"ה. 

 פרק שלשה שאכלו דר  בלי נהדרן עלך  

  {דף עח}

  פרק ח 

ב"ש נחלקים על ב"ה האם בקידוש מברכים קודם את  
או שמברכים  השבת, כיון שזה נכנס לפני שהיין הגיע,  

כיון שהיין גורם שיאמרו את הקידוש,    ,על היין קודם
ובהבדלה    מברכת השבת. יותר תדירה  ברכת הייןוכן  
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מברכים על היין קודם, כיון    לכו"ער' יוסי אומר ש 
שההבדלה לא גרמה שהיין יבוא, שהרי עושים הבדלה  

בהבדלה  שלהיפך  ש  אבל ר' מנא אמרגם אם אין יין.  
לכו"ע מברכים את ברכת ההבדלה קודם, שהרי היין  

התחייבו בהבדלה  כן  ו   ,שיאמרו את ההבדלהלא גרם  
לפני שהיין הגיע. ומכאן נלמד שעושים הבדלה בלי  

א עושים קידוש אלא ביין. וכן ר' זעירא אמר  יין ול
שעושים הבדלה על השיכר אבל בקידוש צריך ללכת  
יין   בבבל במקום שאין  ולכך  יין.  למקום שיש שם 
כדי   שבע  מעין  שבת  בליל  אומר  שהש"ץ  תיקנו 

הרי חכמים  (  ציא את מי שאין לו יין ידי קידושלהו
ובמנחה,   תיקנו שהש"ץ יחזור על התפילה בשחרית 

יון שחובה להתפלל את התפילות האלו, ולכך הש"ץ  כ
יודע   שלא  מי  את  להוציא  כדי  התפילה  על  חוזר 

רבית שזה רשות אין חזרת הש"ץ,  להתפלל, אבל בע
תיקנו ייןש   ולכך  שאין  על    ,במקום  יחזור  שהש"ץ 

התפילה בליל שבת, כדי להוציא את מי שלא יודע  
וש  להתפלל ואין לו יין לקדש עליו, שיהיה לו קיד

בדברים, וא"כ מוכח מכאן שאין קידוש אלא על היין,  
כיון שאם היו מקדשים גם שלא על היין, א"כ לא  
היו צריכים לחזור על התפילה בליל שבת, שהרי הוא  

  . ) יקדש על הפת

  ,אכל בערב שבת  ל לשיטת ב"ש אם אחדיש לשאו
באיזה    ,יין אחד  אלא כוסלו  ואין    ,וחשכה לילי שבת
  בתחילה יברך על היום  ם תגיד לי שא אופן הוא יקדש?  

  ,המזון קודםהוא התחייב לברך  כמו בכל פעם, הרי  
ואם תאמר שהוא    ,הוא אכל עוד ביום שישיהרי  ש

  סוברים הרי ב"ש  לא יתכן ש בתחילה,  יברך על המזון  
שהוא מברך על היין ושותה אותו עוד לפני ברכת  

בתחילה, הרי ב"ש  יברך על היין  המזון, ואם תאמר ש
על   שמברך  קודםסוברים  היום  היום  על  ולברך   ,

בתחילה, הוא לא יכול, שהרי הוא צריך לברך על  
ביו אכל  הוא  שהרי  בתחילה,  וחוזר  המזון  שישי,  ם 

  בא   'רושהיות    יעשה? אומרת הגמ'  חלילה, וא"כ מה
בא להן יין אחר  "ש אומרים שאם  אמר שהטעם שב

שהוא מברך על היין  המזון ואין שם אלא אותו הכוס 
שש שאם הוא יברך  שיש חורק אח"כ על המזון, כיון  

את היין אחרי    ישכח וישתההוא  שמא  קודם על המזון,  
היות וברכת היין היא ברכה   בלי ברכה, ברכת המזון

הוא צריך  שהרי  חשש הזה  אין את ה שוא"כ כאן   קטנה,
ישתה בלי  ישכח ו א"כ הוא לא  וג"כ לקדש על הכוס,  

, שהרי הוא  יברך על המזון תחילה  לכך הואברכה, ו
ואחר כך    ,ואח"כ מברך על היום  , אכל ביום שישי

. ואומרת הגמ' שיש לשאול לשיטת ב"ה, אם  על היין 
אלא    לוואין    ,וחשכה מוצאי שבת  ,אכל בשבתהוא  
הוא  ש מר  וא   האתמה סדר הברכות? הרי    ,יין אחד  כוס

מברך את כל  המזון וברכת    לאחר  את הכוס  משאיר

יברך על  ש  , אם תאמרמה נפשך  , וא"כעליו  הברכות
ברכת  היין   הרי  קודםבתחילה,  שב"ה  המזון  כיון   ,

ואם כוס,  טעונה  המזון  שברכת  על    סוברים  יברך 
שב"ה  (כמו שנלמד לקמן  הנר קודם  ברכת  , הרי  המזון

יברך  , ואם תאמר ש)אומרים נר ובשמים מזון והבדלה
ובשמים מזון והבדלה ואח"כ על היין, א"כ    על הנר

קודמת  ה ברהמ"ז  הבדלה  בין  ומפסקת  היין,  לברכת 
לברכת היין, וא"כ זה לא נחשב שהוא בירך ברכת  
המזון על הכוס (ובשלמא לר' יוסי, שאומר שבאופן  

ל היין ואח"כ הבדלה, א"כ כשכתוב  רגיל מברכים ע
ברכת  לה, היינו מזון יין והבדלה, ובמשנה מזון והבד 

מנא   לר'  אלא  להבדלה,  וגם  למזון  גם  עולה  היין 
שאומר שהבדלה קודמת, א"כ יוצא שהוא לא בירך  
ברכת המזון על היין), וא"כ מה הוא יעשה? אומרת  
הגמ' שר' מנא אומר לך שהוא לא סובר כנוסח הכתוב  

  רבי יהודה משנה, אלא נשמע את דברי הברייתא, שב
ה על ברכת המזון שהוא  " וב  "שלא נחלקו בש  ,אמר

  ,על מה נחלקוו  ,הבדלה שהיא בסוףהעל  בתחילה ו
הבשמים ועל  הנר  שלהם,על  הסדר  מה    ב"ש ש  , 

ואחר    נראומרים   ה "וב  ,אומרים בשמים ואחר כך נר
בא ורב  '  רש  -דרך אגב הגמ' אומרת  (  ,כך בשמים

אומר בשמים ואחר כך  הלכה כמי שאומרים ש הודה  י
במקום שהוא מברך על הנר ובשמים, לא צריך  . ו)נר

יעשה    כיצד   להסמיך את ברכת היין להבדלה, וא"כ
אחר כך  מיד  יברך על המזון תחילה ו  ? "הב  לשיטת

ובשמים והבדלה.    ואחר כך על הנר  ,יברך על היין
ת  וכל מה שר' מנא אומר שצריך להקדים את ברכ

ההבדלה ליין, זה רק אם הוא אומר רק הבדלה, אבל  
במקום שהוא מברך גם על הנר ובשמים, הוא מברך  
את ברכת היין לפני ההבדלה שהרי הוא אומר גם על  

  הנר ובשמים. 

  {דף עט} 

(יין    ואם יו"ט חל להיות במוצ"ש הוא מברך יקנה"ז
קידוש נר הבדלה זמן) וי"א שהוא מברך ינהק"ז כיון  

את השבת, ורק אח"כ    -שקודם מלווים את המלך  
, אבל  את היו"ט, וי"א יהנק"ז  - מכניסים את השר  

זה היה ביו"ט ראשון   יקנה"ז ואם  ההלכה שאומרים 
של סוכות הוא מוסיף את ברכת לישב בסוכה לפני  

נר לפני ברכת  שהחיינו. ומה שלא חוששים שיכבה ה
ולכך   לזה  חוששים  השנה  ימות  (ובשאר  הקידוש 

על   שמברכים  כיון  ההבדלה)  ברכת  לפני  מזה  הנר 
שיש לאותו אחד יין לקידוש, סימן שהוא עשיר (שהרי  
נר קודם ליין) והנר לא יכבה, ומה שלא ממתינים עם  
ברכת הנר עד לאחר ברכת ההבדלה (והרי הוא עשיר)  

של ברכת הנר משאר ימות  כדי שלא לעקור את מקום  
  השנה, שמברכים על הנר לפני ברכת ההבדלה. 
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ב"ש אומרים שקודם נוטלים לידים ורק אח"כ מוזגים  
ב"ש חוששים שאם הוא ימזוג את  את הכוס, כיון ש 

אולי   ידיו,  את  יטול  לפני שהוא  קצת  הכוס  ישפך 
ו  הכוס  לאחורי  שניות  משקים  שהם  בידיו  בהם  יגע 

לטומאה),   שניות  הם  ידים  סתם  (שהרי  לטומאה 
תחילה   יהיו  וא"כ    -והמשקים  לטומאה,  ראשון 

המשקים האלו יטמאו את הכוס (שהרי ראשון מטמא  
כלים), והכוס יטמא את היין, ולכך ב"ש אומרים שהוא  

ויטהר את ידיו, לפני מזיגת הכוס. וב"ה אומרים    יטול 
את הכוס ואח"כ נוטלים לידים, כיון    שקודם מוזגים

שב"ה סוברים שמותר להשתמש בכוס שאחוריו טמאים  
צריך   תחילה,  לידים  יטול  הוא  ואם  טהור,  ותוכו 
לחשוש שאולי הוא לא ינגב טוב את ידיו, ואז הידים  
שלו ִיְטְמאּו מחמת אחורי הכוס, וא"כ הוא יאכל בידים  

קודם,  טמאות,   הכוס  את  שימזוג  לא    וב"הולכך 
חוששים שמא ישפך קצת משקים לאחורי הכוס, והם  
יטמאו מהסתם ידים, וב"ש סוברים שאסור להשתמש  
בכלי שאחוריו טמאות, ולכך אין חשש שידיו יטמאו  

אומרים ב"ה, שאפי'    ועוד דברמחמת אחורי הכלי.  
הרי   אבל  הידים,  את  טוב  טוב  ינגב  הוא  אין  אם 

ם מוזגים  ולכך קוד נטילת ידים אלא סמוך לברכה,  
  את הכוס ואח"כ נוטלים לידים. 

יוחנן  ו במחלוקת של  אומר  ר'  נחלקים  וב"ה  שב"ש 
,  אומרת  במסכת כליםר"מ ור' יוסי, דהיינו המשנה  

ותוך" אחוריים  להן  יש  הכלים  בית    ,כל  להם  ויש 
ישכלי הכל  בדהיינו ש   ",הטצבי ה בין תוך    ם  חילוק 

מקום    - ביטה  הכלי לבין אחורי הכלי לבין בית הצ
אם נטמא אחורי הכלי לא נטמא הידית  אחיזת הכלי, ו

של הכלי, וכן אם נטמא הידית של הכלי לא נטמא  
מ  "רו ,אחורי הכלי (אם נטמא תוך הכלי, כולו טמא)

שחכמים חילקו בין בית הצביטה לאחורי הכלי,  אומר  
ידיו טמאות, שמותר לו להחזיק את הכלי   בין אם 
לא   ואנחנו  בידית, הגם שיש משקה באחורי הכלי, 
הכלי,   באחורי  הנמצא  במשקה  יגע  שהוא  חוששים 

טהורות  כן אם ידיו  וויטמא את המשקה ואת הכלי,  
ויש עליהם משקה, מותר לו להחזיק בבית הצביטה  

ם הוא טהור, הגם שאחורי הכלי טמא, ולא חוששים  א
הידים,   ויטמאו לו  יגע באחורי הכלי הטמא,  שהוא 

שחכמים  יוסי    'ר  אבל  בית    ו חילוקלא  אומר  בין 
אם ידיו טהורות,  דוקא  אלא  הצביטה לאחורי הכלי  

ואחורי הכלי טמא ויש שם משקה, שמותר לו לאחוז  
הוא  וכח ש מבבית הצביטה, כיון שהרי הוא טהור, א"כ  

שהוא יגע במשקה    אין חששמקפיד על הטהרות, לכך  
הנמצא באחורי הכלי הטמא, והוא יטמא מהם, אבל  
אם הוא טמא, ויש אחורי הכלי הטהור משקה, אסור  
שאנחנו   כיון  הצביטה,  בבית  הכלי  את  לאחוז  לו 
חוששים שהוא יגע במשקה הנמצא אחורי הכלי ויטמא  

מו  א"כ  טמא,  הוא  שהרי  הכלי,  לא  את  שהוא  כח 
הוא  מקפיד על טהרות, לכך חכמים חששו שבטעות  

לכך  ו ,ויטמא אותו יגע במשקה הנמצא באחורי הכלי
אחורי הכלי יהיה טמא    -יגע בבית הצביטה    אם הוא

כאילו הוא נגע במשקה שאחורי הכלי. וא"כ אומר ר'  
יוחנן, שב"ש סוברים כדברי ר' יוסי, שכל מה שחכמים  

אחורי הכלי לבית הצביטה, זה  אמרו שיש חילוק בין 
רק אם הידים טהורות, ולכך ב"ש אומרים, שקודם  
נוטלים לידים, כדי שידיו יהיו טהורות, ורק אח"כ  
ימזגו את הכוס, ואז אפי' אם יהיה ניצוצות של משקה  
אחורי הכוס הטמא, לא נטמאים ידיו, שהרי הוא אוחז  

ימזגו אם  אבל  בבית הצביטה,  הכוס    את הכלי  את 
, א"כ אפי' שהוא אוחז בבית  י שהוא יטול את ידיולפנ 

הצביטה, אבל כיון שידיו טמאות, הכוס נטמא מחמתו  
ין אחורי הכוס  (שהרי אם ידיו טמאות אין חילוק ב

ב"ה סוברים כר"מ שיש חילוק בין  לבית הצביטה), ו
בית הצביטה לאחורי הכוס גם אם ידיו טמאות, וא"כ  

ורי הכוס, זה לא  אפי' אם יש ניצוצות של משקה אח
נטמא מחמת ידיו, ולכך מוזגים את הכוס לפני נטילת  
  הידים כדי שלא להפסיק בין נטילת ידים להמוציא. 

  {דף פ}

אדם טמא ההולך בדרך ורוצה לעשות עיסה, ובמרחק  
של עד ד' מיל יש מקוה, הוא צריך להמתין מלעשות  
את עיסתו, כדי לעשות את עיסתו בטהרה, וכן אם  

ם לנטילת ידים, ובמרחק של עד ד' מיל  אין לו מי 
ותר מזה  יש מים, הוא צריך להמתין מלאכול, אבל י

ין, אלא יכרוך את ידיו  לא חייבו אותו חכמים להמת 
עיסתו   את  לעשות  יכול  הוא  וכן  ויאכל,  במפה 
בטומאה. וכל זה רק אם המים נמצאים לפניו בדרך  
הילוכו, אבל הוא לא צריך לחזור לאחוריו, וכן מי  
לא   ופרדסים,  שלא צריך ללכת כלל כשומרי גנות 

לחזֵ צריכים   ולכך אשה ערומה  ללכת  אחרי מים,  ר 
  יכולה להפריש חלה, והיא לא צריכה לקום ולהתלבש. 

פעמיים,   ליטול  צריך  האכילה  לפני  ידים  ובנטילת 
כדי לטהר את המים הנמצאים  כדי לטהר את ידיו, ו 

ובמים אחרונים מספיק ליטול פע ידיו,  ם אחת,  על 
לפני   הידים  את  נטלו  שלא  שמחמת  מעשה  והיה 
האכילה האכילו אותו בבשר חזיר, ומחמת שלא נטלו  

  מים אחרונים נהרגו ג' נפשות. 

  {דף פא}

ידים,   את  ליטול  יש  כפפות  עם  אוכלים  אם  וגם 
האם   מחלוקת  יש  תרומה  האוכלים  הכהנים  ולעניין 
  מותר להם לאכול בכפפות (כיון שכהנים זריזים) או 
למקום   עד  היא  תרומה  לאכילת  ידים  ונטילת  לא. 
קישרי   עד  מספיק  ולחולין  הזרוע,  עם  היד  חיבור 
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ל את  האצבעות. אבל ריב"ל החמיר בזה, ומי שלא נט
לת ידים הוא  יט תו. ונידיו עד לזרוע הוא לא אכל א 

ואפי'  רק לאכילת פת, או לדבר שהוא רטוב במשקה,  
צריך ליטול    באכילת תורמוס רטוב שהוא פחות מכזית

את הידים, (וי"א שדוקא אם הוא פרי שלם). ובמקום  
ידי את  שיטול  מים,  שכיח  וישמור  שלא  בשחרית  ו 

  הוא יוכל לאכול במשך היום פת.   עליהם בטהרה, וכך

ומעשה בר' זעירא שהתארח אצל ר' אבהו, והביאו לו  
בוצע, כדי    על הפת, אבל אמר להם שהבעה"ב  לבצוע

שיבצע בעין יפה, והבוצע הוא מברך ברכת המזון.  
והגדול נוטל ידיו תחילה לאכילה אם יש עד חמשה  
סועדים, ואם יש יותר מזה, הקטן נוטל תחילה, כדי  

באמצע    מיםוכשמביאים    שהגדול לא הצטרך להמתין,
האכילה לנקיות, מתחילים מהגדול, ובמים האחרונים  

  ך את ברכת המזון. מתחילים ממי שעתיד לבר 

ב"ש אומרים שאת המגבת שנגבו בו את הידים מניחים  
אבל זה  כדי שינגב בזה בשעת האכילה,  על השלחן  

בשולחן   אבל  טומאה,  מקבל  לא  שהשולחן  בתנאי 
להניח עליו, כי אסור  ון שיש  היכול לקבל טומאה, 

יטמא את המים הנמצאים  חשש שהשולחן יהיה טמא ו
ו כשינגב את ידיו בשעת  במגבת, ויחזור ויטמא אות

שהוא יכול להניח את המגבת  ה אומרים  "ובהאכילה, 
, או על שולחן היכול לקבל טומאה,  על הכסא  גם

במגבת,   טופח  משקה  יש  האם  ספק  רק  שזה  כיון 
טהור הוא  ידים  טומאת  לעניין  משקה  וכן  ובספק   ,

היות ונטילת ידים לחולין הוא רק מחמת סרך תרומה,  
לחשוש  צריך  לא  וב"ש    לכך  ידים,  טומאת  לספק 

שלסתם ידים, יש דין של ראשון    סוברים כר"מ האומר 
חולין, (ולעניין אכילת תרומה    לטומאה לעניין אכילת

ולכך יש להחמיר גם על ספק  ,  )להם דין של שני  יש
מדובר שאותו אחד אוכל את  או שכאן    טומאת ידים,

כראב"צ)  חוליו על טהרת הקודש סוברת  ,  (והמשנה 
  ק משקין פוסלים את החולין האלו. ולכך ספ

  {דף פב} 

הסך שמן טהור והשמן עדיין לא נבלע לגמרי בגופו  
ב"ש אומרים שאפי' אם נשאר    ,וטבל  והאדם נטמא

טהור השמן  שמן,  הרבה  התבטל    ,עליו  שזה  כיון 
לגופו, וב"ה אומרים שרק אם נשאר עליו עד כדי  
סיכת אבר קטן, ואם הוא סך את עצמו בשמן טמא  

, כאן היות ויש חשש שיאמרו שהטבילה הועילה  וטבל
גופו   נשאר על  ב"ש אומרים שרק אם  לכך  לשמן, 
אומרים   וב"ה  הטבילה,  הועיל  קטן  אבר  סיכת  כדי 

נת  אר עליו משקה טופח, או טופח על משרק אם נש 
להטפיח, אבל אם נשאר יותר מזה השמן טמא. וזה  
שהמים   כאן  האומרים  ב"ש  דברי  את  סותר  לא 

כיון    הנמצאים מהשולחן,  טומאה  מקבלים  במגבת 
תבטלו, אבל השמן התבטל על  שהמים במגבת לא ה

  גופו של האדם. 

ב"ש אומרים שקודם מטאטאים את הבית ורק אח"כ  
עושים מים אחרונים, כדי שהפירורים לא יתקלקלו  
מחמת המים האחרונים, וב"ה לא חוששים לזה כיון  
אוסף   ת"ח  ושמש  ע"ה,  בשמש  להשתמש  שאסור 

והפירורים  מהקרקע   מכזית,  שיותר  החתיכות  את 
הקטנים מכזית, מותר לאבד, ולכך ב"ה אומרים שאם  
ואח"כ   אחרונים,  מים  לעשות  יכול  הוא  ירצה  הוא 

  את הבית.   לטאטאות

שאם אחד אכל בשבת סמוך לחשיכה,  אומרים  ב"ש  
להבדלה  ויש לו רק כוס יין אחד, שהוא צריך אותו גם  

יעשה את ההבדלה באופן  וגם לברכת המזון, א"כ ש
ואח"כ על  מזון  ואח"כ ברכת הנר  שיברך על ה  הזה; 

ו ה הבשמים  ברכת  את  שיאמר  ובאח"כ  ה  "הבדלה, 
, כך  נר ובשמים ומזון והבדלה  ;שהסדר הואאומרים  
מיד את המחלוקת ב"ש וב"ה, אבל ר' יהודה  ר"מ מע

ברכת  שקודם מברכים    לא נחלקו   הב" ו  ש"בש   אומר
לעניין ברכת    כל המחלוקת היאו  ,הבדלה  ואח"כ  המזון

ש אומרים  "שב על מה מברכים קודם,  הנר והבשמים  
ואח"כ   וב מאור  בשמים "בשמים,  אומרים  ואח"כ    ה 

  . בשמים ואחר כך מאורר' יהודה שהלכה כ ו  מאור.

  דף פג}{

כשמביאים בסוף הסעודה שמן ָעֵרב לריח טוב, ויין,  ו
מברך  ובימינו  הוא נוטל את השמן ָעֵרב  ב"ש אומרים ש 

ואח"כ הוא   ,מיד שהרי הוא נהנה מריח השמן על זה
הוא מברך על  קודם  שאומרים    ה" במברך על היין, ו

  ,שמןעל ה  ואח"כ הוא מברךשהוא תדיר,    היין כיון
בידו  ו שנשאר  השמן  שיירי  מורח  את  בראש  הוא 

הוא מורח את שיירי  ח  " תהיה  שמש  אם הו  ,השמש
לשכיון  בכותל,  השמן   לת"ח  גנאי  לשוק צא זה    ת 
נא ורב חונא  ואבא בר בר ח . ומעשה ב מבושם כשהוא  
ו  ובסוף  היה משמש אותם,  זעירא    ר'ו  ,ואכלשישבו 

הביא   זעירא  ר'  ביד  להם  הסעודה  והשמן  היין  את 
למה אתה מביא את    ,נאו אבא בר בר ח  ל"א  אחת,

אביו של  ו   שניהם ביד אחת, וכי ידך השניה קטועה?
ח בר  בר  על  ואבא  כעס  מספיק    ,ל"או   בנונא  לא 

ואתה עוד טוען  ור' זעירא משרת אותך,    שאתה מיסב
טענות, מזהו  עליו  הוא  והרי    יותר  זעירא    ,כהןר' 

(שהרי כתוב    המשתמש בכהונה מעלאמר שושמואל  
ִלים קֶֹדשׁ "  בעזרא, ם קֶֹדׁש ַלה' ְוַהּכֵ ,  "ָואְֹמָרה ֲאֵלֶהם ַאּתֶ

בית   של  לכלים  הכהנים  את  מקיש  הפסוק  וא"כ 
  ,מעל  בכלים של בהימ"קהמשתמש  מה  המקדש, וא"כ  

וא"כ איך אתה משתמש    )אף המשתמש בכהנים מעל
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נא  וולכך אמר אביו של אבא בר בר ח   בר' זעירא?
זעירא הוא יסב, ואתה תשרת    יך שר'אני גוזר עלש

  אותו. 

הוא  אומרים    ש"ב (בלשון  שברא  שנוסח ברכת הנר 
ובעבר)   (בלשון הוה)  ה אומרים בורא  " מאור האש, 

האש  רבים,    מאורי  רק  בלשון  היא  המחלוקת  וכל 
לעניין ברכת הנר, אבל לעניין ברכת היין היות והוא  

  מתחדש בכל שנה, לכך אומרים 'בורא' בלשון הוה. 

ואומנם האש והכלאים לא נבראו בששת ימי בראשית,  
נברא   והאש  להבראות,  במחשבה  עלו  הם  אבל 

הּוא ֲעָנה  במוצ"ש, והכלאים נעשו ע"י ענה, כמש"כ " 
ר   רֲאׁשֶ ְדּבָ ּמִ ִמם ּבַ " ויימים זה חיה שחציה  ָמָצא ֶאת ַהּיֵ

אדם וחציה סוס, או שזה הולך לעניין הפרד, שענה  
הכליא חמור וסוס ויצא מזה הפרד. ואם האוזניים של  

סימן שאמו היתה סוס ואביו חמור,    – הפרד קטנות  
של   האוזניים  ואם  קטנות,  אוזניים  יש  לסוס  שהרי 

היתה חמור ואביו סוס,    סימן שאמו  –הפרד גדולות  
וצריך לדעת את זה, כיון שאסור לצרף פרד שאוזניו  
כלאים.   שאוזניו קטנות משום  פרד  יחד עם  גדלות 
חזק   שהוא  כיון  קטנות  שאזניו  פרד  לקנות  ועדיף 
יותר. וכיון שענה יצר יצירה מזיקה, שהרי לא יכולים  

  ,(כשהרגלים שלה לבנות)  לרפאות מכת פרדה לבנה
יצירה שאין לה  לכך אמר הק ב"ה שאני יעשה ג"כ 

רפואה, והקב"ה הכליא את הצב יחד עם נחש ונוצר  
מזה חברבר שלא יכולים להירפא מנשיכתו (חוץ מר'  
חנינא בן דוסא) וכן לא יכולים להירפא מנשיכת כלב  

  שוטה. 

הראשון,   ביום  שנברא  מהאור  נהנה  הראשון  אדם 
ם  ושתי  , שתים עשרה בערב שבת  שלושים ושש שעות, 
ושתים עשרה בשבת, והיה אדם    ,עשרה בליל שבת

כיון שלא  ו ,הראשון מביט בו מסוף העולם ועד סופו
שנאמר    ,פסקה האורה התחיל כל העולם כולו משורר

ֵרהּו   ַמִים ִיׁשְ ָ ל ַהׁשּ ַחת ּכָ ה? כיון  למישירו ו[איוב לז] ּתַ
ְנפֹות ָהָאֶרץ,  ש , פסק  שבתהכיון שיצאת  ו ְואֹורֹו ַעל ּכַ

ופחד אדם הראשון    ,התחיל משמש החושך ובאהאור ו
ְך  וָ "  שהנחש יכיש אותו בחושך, כמש"כ אַֹמר ַאְך חֹׁשֶ

  זמןאותו ה וב , בחושך  הנחש יכיש אותי אולי  "ְיׁשּוֵפִני
והקישן  אבנים קטנות  שני  לאדם הראשון  זימן  הקב"ה  
לזה האוּ   ,זה  מהן  שכתוב    , האש  -ר  ויצא  מה  וזה 
ֲעֵדִניְוַלְיָלה אוֹ " הפסוק  בהמשך   ובירך עליה בורא    ,"ר ּבַ

  וגם   ,"שעל האש במוצ  םמברכיולכך  מאורי האש,  
יו כיון    כיםמבר   פ "הכבמוצאי  האש,  יכלו  ש על  לא 

א"כ יש הנאה    ,כל אותו היום  להדליק את האש במשך
  לכך צריך לברך עליה. וחדשה מהאש, 

  {דף פד}

של  שהיה במסיבה על הנר ועל הבשמים  ם מברכי לא
אבל אם    כיון שסתם המסיבות שלהם זה לע"ז, גוים  
חנותו    ןמעשהגוי   ויקנו  לפני  האנשים  שיריחו  כדי 

, יכולים לברך על  זה לא לֵשם ע"זממנו בשמים, ש 
שהדליקו  על הנר  מברכים  לא  כן  ו .  הבשמים האלה
ואם הוליכו  להאיר,  כיון שזה לא עשוי  לכבוד המת  

ן שהדליקו  את הנר לפני המת מברכים על זה, כיו 
  הבשמים  עלמברכים לא כן ו אותו להאיר את הדרך. 

  על המתים כדי להעביר את הריח הרע מהמת. הניחו  ש
  ודי. אפי' של יהעל הנר ועל הבשמים שלפני ע"ז  לא  ו

עד   הנר  על  מברכין  שכתוב    לאורויהנו  ואין  כיון 
י טֹובבפסוק,  ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור ּכִ אחר כך  רק ו ,ַוּיַ

ְך,   ין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֹׁשֶ ל ֱאלִֹהים ּבֵ ְבּדֵ וא"כ מכאן שלא  ַוּיַ
שיהנו   עד  אלא  הבדלה,  בשעת  הנר  על  מברכים 

, דהיינו עד כדי שיוכלו לטוות לאור הנר, או  מאורו
מטבע   בין  ולהבחין  בכוס,  יש  מה  לראות  שיוכלו 
למטבע אם נמצאים סמוך לנר, ואז גם הרחוקים שלא  

זהלהניכולים   על  לברך  יכולים  הנר  מאור    . ות 
הנמצא  נר  ו  .שדלק מערב שבת ומברכים גם על נר  

כלי זכוכית,    אם זהאפי' ו ( בתוך כלי   או  ,בתוך חיקו
אלא  רואה את השלהבת    וכן אם,  )שהוא רואה את הנר

יכולש אולאורהלהשתמש    יםלא  יכול    ,  שהוא 
,  רואה את השלהבת  הוא לאל  אבשתמש לאורה  לה

עד שיהיה רואה את השלהבת    ,םמברכי לא  על כל אלו  
  . ומשתמש לאורה 

בגחלת נאמרו  דברים  בשלהבת  ,חמשה  א}    ,וחמשה 
,  כיון שיש בה ממשות  מועלין בהבדק הבית    גחלת של

ואם   לא נהניןשל בדק הבית לכתחילה שלהבת    אבל 
קרב מביא  לא  הוא  נהנה  שאין  הוא  כיון  מעילה,  ן 

בהנאה  גחלת של ע"ז אסורה  ב}  .  שלהבת ממשות ב
בזה ממשות,  ושלהבת מותרת המודר  ג}    כיון שאין 

כיון    ,ומותר בשלהבתו,  הנאה מחבירו אסור בגחלתו
המוציא  ד}  שאין בזה ממשות, א"כ אין לזה בעלים,  

הוא  ש דהיינו    ,חייב ושלהבת פטור  ה"רלר בשבת  גחלת  
ה,  והדליק אות   ןמרח עליה שמלקח חתיכת חרס קטנה ו

כיון שאין בז  פטור  החרס הוא  ועל  שעל  שיעור,  ה 
כיון שאין בזה ממשות,    הוצאת השלהבת הוא פטור

ואין מברכין    ,על השלהבתבמוצאי שבת  מברכין  ה}  
אדומות    –לוחשות  היו  גחלים האם אבל  על הגחלת,  

וזה בתנאי שאם הוא יניח קיסם על    עליהם.ן  מברכי
  הגחלים זה ידלק. 

גוי שהדליק נר מישראל, או ישראל שהדליק נר מגוי  
מברכים על זה, אבל אם גוי הדליק מגוי, לא מברכים  
על זה, שלא יבוא לברך על הנר שדלק אצל הגוי  

בְּ   . והרואה נרבשבת גויים  בַ דולק  ית במבוי שכולו 
ם לברך על זה כיון  אלא שיהודי אחד גר שם, יכולי
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שהנר נמצא במקום קבוע, זה כמחצה על מחצה, וספק  
  דרבנן לקולא. 

או   בטבריה,  שבת  בלילי  בשמים  של  ריח  המריח 
או בליל שישי בסוריא, לא מברכים    ,במצו"ש בציפורי

  . ם את הבגדים על זה כיון שזה עשוי לבשֵׂ 

בפסוק  ַהחֹ  כתוב  ּוֵבין  ָהאֹור  ין  ּבֵ ֱאלִֹהים  ל  ְבּדֵ ְך,  ַוּיַ ׁשֶ
הרי הבדלה שייכת רק בדבר  זה מאוד ק' ש   'ולכאו

אלא הכוונה  המעורב, והרי האור לא מתערב בחושך,  
ימי  הבדיל  שהקב"ה  היא   בששת  שהיה  האור  את 

הבדילו לצדיקים לעתיד  הקב"ה  ש  וא   בראשית לצורכו,
ורש ולבוא,   יוחנן  היארבי  שהכוונה  אומרים    ,ב"ל 

החוש  לבין  האור  בין  הבדיל  דהיינו  ך,  שהקב"ה 
קרא   ו לאורשהקב"ה  לו,  תחומך  ,אמר  יהא  ,  היום 

הקב"ה  ו קרא  ולחשךאח"כ  לו,  יהא    ,אמר  הלילה 
יָת  " לאיוב    וזה מה שהקב"ה אמר  .תחומך ֶמיָך ִצּוִ ֲהִמּיָ
ְמקֹמוֹ   ,ּבֶֹקר ַחר  ַ ַהׁשּ ה  ְעּתָ אמר  דהיינו    " ִיּדַ שהקב"ה 

האם של  אור  המקומו של    היכן  דעויאתה    לאיוב, 
ימי   כמו    ?בראשית ששת  הקב"ה לאיוב,  אמר  וא"כ 

שאת זה אתה לא יודע, כך יש עוד דברים שאתה לא  
  יודע. 

זה  ש  , כיוןבאל"ףיאותו  במשנה    יםרסו גשמר  ורב א
זֹאת ֵנאֹות ָלֶכם"   כמו שכתובו מלשון הנאה,   ּבְ   ",ַאְך 

זה מלשון  כיון ש בעי"ן,    יעותושגורסים  מר  וושמואל א 
אור הנר, וזה כמו    זמן, דהיינו עד הזמן שיראו את

ָבר"  שכתוב  ּדָ ָיֵעף  ֶאת  וכיון שהבאנו    ." ָלַדַעת ָלעּות 
בין רב לשמואל, איך גורסים במשנה,  אחת  מחלוקת  
במסכת    ' מביאה עוד כמה מחלוקות כעין זה;לכך הגמ
הערים  כתוב,עירובין   את  מעברין  אמר    ,כיצד  רב 

מוסיפין  ש  כיון שזה מלשון  באל"ף, מאבריןרסה  שהגי
בעי"ן,  מעברין  שהגירסה היא  ושמואל אמר    ,רבֶ אֵ לעיר  
  ,שנינובמסכת ע"ז    .מעוברת אשה  זה מלשון של  כיון ש 

עידיהן  שהגירסה היא  רב אמר    ,לפני אידיהן של גוים
ה  "  זה מלשון הפסוק כיון שבעי"ן   ֵהּמָ היינו  ְוֵעֵדיֶהם 

ל ִיְראּו ּוַבל ֵיְדעּו  הע"ז היא   שמואל  (ו,  "ְלַמַען ֵיבֹׁשוּ ּבַ
  ה עתידהע"ז  ש   "ועידיהם המההיא "הכוונה  מסביר ש 

את  יילב אותהעובדהש  הדיןב   ים  שהע"ז  יום  ע"י   ,
ושמואל אמר    להעיד על הגויים שעבדו ע"ז.  תבוא

  זה מלשון הפסוק כיון ש  באל"ף,  אידיהןשהגירסה היא  
י ָקרֹוב יֹום ֵאיָדם"   ". ּכִ

  {דף פה} 

שלא    והלך לדרכו, ונזכרבירך  מי שאכל ושכח ולא  
הרי  ש ויברך,  אכל  ש   היכןיחזור ל ש  יםש אומר" ב,  בירך

היה  לו  יא של  כח  ו שהוא  טובות  ארנק  אבנים 
,  לקחת את הארנקלא היה חוזר    וכי הוא  ,ומרגליות

שאכל  יחזור למקומו  לעניין ברכת המזון ש   גם  וא"כ

, כיון  יברך במקום שנזכרש ה אומרים " וב שם, ויברך
למקומושיש   לחזור  גדולה  כדי  מברך  ו  .טרחה  עד 

ו במעיו,  המזון  מחמת  שיתעכל  צמא  שהוא  זמן  כל 
עדיין,  סעודההאותו   המזון  התעכל  סימן שלא  זה   ,

  . עד שירעב שהשיעור הוא רבי יוחנן אמר ו

  ,ואין שם אלא אותו הכוס  ,בא להן יין אחר המזון
לפני ברכת המזון,  שותה את היין  שהוא  ש אומרים  "ב
חשש שהוא    כיון שיש  מברך על המזון,הוא  כ  "אחרק  ו

מברך  שהוא  ה אומרים  "ובי ברכה,  ישכח וישתה בל 
כיון    ,הייןשישתה את  כ  "אחרק  ועל היין  המזון    ברכת

  שב"ה סוברים שברכת המזון טעונה כוס. 

אפי' שהוא לא שמע    ,מברךהעונין אמן אחר ישראל  
  ומדובר שהוא לא רוצה לצאת ידי את כל הברכה,  

אותו בברכה   שיוציאו  צריך  כיון שאם הוא  חובתו, 
ואין עונין  אבל  הוא צריך לשמוע את כל הברכה,  

.  כל הברכהאת  עד שישמע    ,מברךהאמן אחר כותי  
  כדי לדעת האם הוא מברך את ה' או את הע"ז שלו. 

ברכה לאחר  אמן  כל  ש   ,העונה  את  שמע  לא  הוא 
הוא  הברכה, לא יצא ידי חובתו בברכה הזאת, ואם  

יצא ידי חובתו, וכן    ,שמע את הברכה ולא ענה אמן
לעניין ההלל, אם הוא שמע את כל ההלל ולא ענה  
הללויה יצא ידי חובתו, ואם הוא לא שמע את כל  
חובתו,   ידי  יצא  לא  הללויה  שענה  אפי'  ההלל 
פרקים   הראשי  את  בהלל  לענות  צריך  ולכתחילה 

בור  צי הבימיהם הש"ץ היה אומר את ההלל, ו דהיינו  
היה עונה אחרי כל פסוק הללויה, ובתחילת מזמור  
הקהל היה חוזר ואומר את המילה הפותחת את הפרק,  
כשהש"ץ היה אומר בצאת ישראל ממצרים, הקהל היה  

ת ישראל ממצרים, וכן  חוזר אחר הש"ץ ואומר בצא 
. וההוכחה שהשומע ברכה ולא ענה שיצא  על זה הדרך
ברך הבא וחלק    שהרי בהלל חלק אומרים  ,ידי חובתו

ויוצאים ידי חובת ההלל. ועל כל    ,אומרים בשם ה'
מי   שרק  הזימון,  מברכת  חוץ  אמן,  עונים  הברכות 
יוציא   כדי שלא  ברוך שאכלנו משלו,  אומר  שאכל 

שהוא צריך    דהיינו  אין עונין אמן יתומהשקר מפיו. ו
לצאת בברכה והוא לא שמע את הברכה, ואינו יודע  

היינו שהוא לא    ולא אמן קטופה  על מה הוא עונה,
במקום    היינו בחטף ולא אמן חטופה אומר את הנו"ן,
בקמ"ץ, יתומהוכל    לומר  אמן  בניו    , העונה  יהיו 

כנגד  יתומים מידה  זה  הקב"ה  של  שמידותיו  כיון   .
הא את  אומר  הוא  ואם  יתחטפו    ,חטופה  מןמידה. 

החיים שלו יעברו מהר, ואם הוא אומר אמן    -שנותיו  
נשמתו  ,קטופה ימים    -  תקטף  בקיצור  ימות  הוא 

נשמתו,   תקטף  לבין  שנותיו  יתחטפו  בין  (וההבדל 
שיתחטפו שנותיו, היינו שהוא יקבל את כל הטובה  
נשמתו,   תקטף  אבל  מועטות,  בשנים  עליו,  שנגזר 
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ימים, בלי לקבל את כל    היינו שהוא ימות בקיצור
אמן   עונה  הוא  ואם  עליו).  שנגזר    ,ארוכההטובה 

  . מאריכין לו ימיו ושנותיו בטובה

שהרי כתוב    ,אם גוי מברך אותך עונים על זה אמן
ים" ָהַעּמִ ל  ִמּכָ ְהֶיה  ּתִ רּוְך  שה  " ּבָ יברכו  גויידהיינו  ם 

באותך,   אחד  ומעשה  ישמעאל    שפגשגוי  רבי  את 
ל   ,ובירכו אמירהישמעאל  ר'    ואמר  מילתך    ,כבר 
  ו אמר ל  ,וקיללו  אחרגוי    בר' ישמעאל  שפגואח"כ  

  ,אמרו לו תלמידיו  ,כבר מילתך אמירה  ר' ישמעאל
אמרת  כמו ששבירך אותך    זהאמרת לאיך יתכן ש   ! רבי
ר' ישמעאל לתלמידים,   הם אמר לשקילל אותך?   ה זל
רּוךְ אְֹרֶריָך ָארּור  "   בו כת  ך כהרי  ש . וא"כ  " ּוְמָבֲרֶכיָך ּבָ

כשהגוי בירך את ר"י, אמר לו ר"י שאני לא צריך  
בתורה   אמורה  שמילתך  כיון  בחזרה,  אותך  לברך 
שאתה מבורך, וכן למקלל אמר ר"י שאני לא צריך  

אותך בתורה   לקלל  אמורה  שמילתך  כיון    בחזרה, 
  שאתה מקולל. 

 פרק אלו דברים בלי נדר  הדרן עלך  

  {דף פו}

  פרק ט 

כגון  ישראל  כל עם  הרואה מקום שנעשו בו נסים ל 
המקום שעברו  את  ים סוף, או  ההמקום שעברו את  

.  שעשה נסים לאבותינו במקום הזה מברךאת הירדן, 
אדם    , יחידל  ם שנעשובנסיו אבל  צריך לברך,  הוא 

  ך ברשואלת האם הבן מ הגמ' ו  . אינו צריך לברךאחר 
,  על נסי רבווהאם מברכים    ,אביום שנעשו לנסיהעל  

כגון    אדם מפורסם,ל   מברכים על נסים שנעשו האם  ו
וחביריו האם מברכים על נס של  ו  ,יואב בן צרויה 
  ,כגון חנניה מישאל ועזריה  ,אדם שנקדש בו שם שמים

והוא משבט   , שבטיםהו לשבט אחד מם שנעש נסי עלו
  זה תלוי במחלוקת האם כל שבט נקרא קהל,ו   ,אחר

, א"כ יש  קהל  אקרנ כל שבט ושבט    ד" משל  או לא,
, אבל  צריך לברךלכל שבט דין כמו כל עם ישראל, ו

אין צריך   , א"כקהל  םהשבטים קרויי  כלשרק    ד"מל
  על נס שקרה לשבט אחר.  לברך

דהיינו  א}    ;בבל צריך לברך חמש ברכותאת  הרואה  
עושה    ,פרתנהר  את  אה  ור כשהוא   ברוך  אומר 
אומר ברוך    , מרקוליסאת ה  אה ו רב} וכשהוא    .בראשית 

אפים,   אפארך  את  מאריך  לרשעים,  שהקב"ה  גם  ו 
ביתו של  את  אה  ו ר  שאולי יחזרו בתשובה. ג} וכשהוא 

אומר ברוך שהחריב ביתו של אותו רשע,   , נבוכדנצר
שהשליכו לשם את  אה מקום כבשן האש  ורד} וכשהוא  

שהשליכו    אריותהגוב  את  חנניה משאל ועזריה, או  
  צדיקים אומר ברוך שעשה נסים ל  ,לשם את דניאל

אה מקום שנוטלין ממנו  ור   . ה} וכשהואבמקום הזה
יכולה לצאת    - עפר   לא  יש מקום בבבל שהבהמה 

משם אלא א"כ לוקחים משם קצת עפר ומניחים על  
אומר ברוך אומר ועושה  הבהמה (זה סמל של חורבן),  

  שהקב"ה אמר שיחריב את בבבל   ברוך גוזר ומקיים,
נחרבההכבר  וזה  ( שבבל  הגמ'  .  )תקיים,  ואומרת 

ְוֵטאֵטאִתיָה  "  את הפסוק   יםאומר   , בבלאת    יםאו רכש
ֵמד ַמְטֲאֵטא ַהׁשְ   . " ּבְ

ברכה   העולם,  כל  מלך  בה  הזכיר  לא  אינה  שהוא 
בפסוק  ,ברכה שכתוב  ֶלךְ "   כיון  ַהּמֶ ֱאלֹוַהי    ,ֲארֹוִמְמָך 

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד דהיינו מתי זה ברכה רק    "ַוֲאָבֲרָכה ׁשִ
הוא מלך.   צריך  שמר  ורב אואם מזכירים שהקב"ה 

  שלא ושמואל אמר  מלשון נוכח,  'אתה' ,בברכהלומר  
הלכו  ש יונתן    ר'יוחנן ו  'רומעשה ב  .'אתה'צריך לומר  

ובדרך הם   לעשות שלום באיזה עיירה בדרום א"י, 
מר  וא   שהש"ץ   והם שומעו  תפלל, לה   נכנסו למקום אחד

  ,האל הגדול הגבור והנורא האביר והאמיץבתפילה  
הו אותו,  הם  רשות  כיון ששיתקו  לך  אין  לו  אמרו 

ה להוסיף   לומר  חכמים  ש שבחים  על  בברכות,  קבעו 
בפסוק שכתוב  ֹכחַ "  כיון  יא  ּגִ ׂשַ ְמָצאֻנהּו  לֹא  י  ּדַ   " ׁשַ

את  לא  דהיינו   ולומר  ְלַמצֹות  וגבורתו  ו כיכולים  חו 
הוא,   הקדוש ברוך  רק מה  של  לומר  יכולים  ולכך 

י  "  כתוב  וכןשמשה רבינו תיקן לומר,   ּכִ לֹו  ר  ַהְיֻסּפַ
ר ע  ,ֲאַדּבֵ י ְיֻבּלָ אם בא אדם  דהיינו    "ִאם ָאַמר ִאיׁש ּכִ

מן  ונאבד  מתבלע  הוא    הקב"ה,  לספר גבורותיו של
בּורֹות ה'ִמי ְימַ וכן כתוב  העולם,   ל ּגְ שהרי כל שבח    ּלֵ

שתשבח את ה' זה פוגם, ולכך יכולים לומר רק את  
בתפילה.מ לומר  חכמים  לנו  שתיקנו  כמו  ו  ה  זה 

נבורייא  מ  יעקבשהסביר   שהרי    ,רבצוֹ היה  כשכפר 
בפסוק   הכתוב  ְתִהּלָ ה  ֻדִמּיָ דכולא דהיינו    ,ְלָך    סמא 

מכל( הטובה  משל    היא  ) הרפואה  למרגלית  לשתוק, 
אומר את  שמי  כל  א"כ  שאין לה ערך מרוב יוקרה,  

כך אצל הקב"ה, מי ימלל    פגמה,  שוויה, הוא בעצם
גבורות ה', שהרי כל שבח שתשבח את ה' זה פוגם,  
יכולים לומר רק את מה שתיקנו לנו חכמים   ולכך 

כוונת הפסוק  ש  ,שמואל בר נחמן  'רולומר בתפילה.  
ל  -הוא   בּורֹות ה'  ִמי ְיַמּלֵ דוד    -כגון אני וחברי    ?ּגְ

וחביריו,   תוֹ המלך  ִהּלָ ּתְ ל  ּכָ ִמיַע  יכולים  ַיׁשְ שהם   .
  להשמיע את כל השבחים של הקב"ה. 

הויה, והמברך   יש להזכיר בברכה את ֵשם ה' בֵשם 
בֵשם אלהים הרי זה טיפש, ואם הוא הזכיר בתחילת  
כיון   בינוני,  הרי  הויה  בֵשם  וסיים  אל  ֵשם  הברכה 
מאשר   יותר  הברכה  בסוף  הֵשם  את  שיבח  שהוא 
בתחילתו, ואם הוא פתח בֵשם הויה וסיים בֵשם אל,  

  חוששים שמא הוא מין, שהוא משתף בברכתו ע"ז. 
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כמה אלוהות בראו את    ,המינין שאלו את רבי שמלאי
ר  שהיות וכתוב    ,אמר להןו  ?העולם ָרא" ֲאׁשֶ ֱאלִֹהים    "ּבָ

רק  א"כ מוכח מכאן שבלשון יחיד,    ָאָדם ַעל ָהָאֶרץ
חזרו ואמרו לו והרי    ֵאל אחד ברא את העולם כולו,

  ם אמר להבלשון רבים,    "אלהים"בראשית ברא  כתוב  
כל  ש   ,אמר ר' שמלאיו   בלשון רבים.  "אוּ רְ בָּ " כתוב  וכי  

ש אלוהות,  המיניןמקום  כמה  שיש  תשובתן    הוכיחו 
חזרו ושאלו  כמו כאן שכתוב ברא בלשון יחיד,    , בצידן

ַצְלֵמנּו    את רבי שמלאי, מה זה שכתוב ה ָאָדם ּבְ ַנֲעׂשֶ
ְדמּוֵתנּו   ְבָרא"   הרי כתוב ,אמר להן בלשון רבים?ּכִ   " ַוּיִ

ָהָאָדם   ֶאת  ַצְלמוֹ "ֱאלִֹהים  יחיד."  ּבְ לו  ו   בלשון  אמרו 
כתוב כאן בלשון  באמת  של ר' שמלאי, למה  תלמידיו  

בבריאת  כיון ש,  אמר להן  "? בצלמינו כדמותינו"   רבים 
,  אדם נברא מן העפר וחוה נבראת מן אדםהאדם, ה

  הקב"ה עושה את האדם בשותפות   ואילך  כאןמ  אבל
ואמו  אביו  עם  ר'  ושאלו  המינים  וחזרו    .יחד  את 

ֵאל ֱאלִֹהים ה' ֵאל ֱאלִֹהים ה'  "  זה שכתובמה  שמלאי  
יֵֹדעַ  אלוהות,  "הּוא  כמה  שיש  לה  שמשמע    ם אמר 

כאן יודע"   שכתוב  יחיד הוא  בלשון  לו  ו   ."  אמרו 
הפסוק?  ,תלמידיו כוונת  באמת  להן  ומה    ,אמר 

אחדשֵ זה  שלשתן  ש המלך  ו  ,ם  על  שאומרים  כמו 
קיסר אגוסטוס  של  ,  בסילייוס  תואר  זה  ששלושתם 

  מה זה שכתוב   ,ושאלו אותוהמינים  חזרו    המלכות.
ְקָרא ָאֶרץ  ֵאל ֱאלִֹהים ַוּיִ ר  ּבֶ ּדִ , שמשמע שיש כמה  ה' 
להן  אלוהות, בלשון    "ויקרא  דבר"  בו כת  הרי  אמר 

אמר    ומה באמת הכוונה?  ,אמרו לו תלמידיוו  יחיד.
על הבנאי    וכמו שאומרים  ,ם אחדשֵ זה  שלשתן  ש להן  

אריכטיקנטן,  וא תואר של  מנון בניין  זה  ששלושתם 
) קב"ה ברא  שה   וכיון שבפסוק הזה מתייחסיםהבנאי 

את העולם, לכך ר' שמלאי דימה את הקב"ה לבנאי),  
מהו  המינים  חזרו   אותו  ֱאלִֹהים  " ב  וכתש ושאלו  י  ּכִ

הּוא ים  רבים?  " ְקדֹׁשִ להן    בלשון  כתוב  אמר  שהרי 
ומה באמת    ,אמרו לו תלמידיוו  בלשון יחיד."  הוא "

קדוש בכל מיני קדושות,    שהקב"האמר להם    הכוונה?
בקדושהדהיינו   בקדושה  ,דרכו  שבו  מו   ,דיבורו 
  . בקדושה 

  {דף פז}

אותוהמינים  חזרו   " מה    ,ושאלו  שכתוב  ֱאלִֹהים  זה 
רבים,    "ְקרִֹבים ",  אמר להןבלשון  "  ֵאָליוהרי כתוב 

  ומה באמת הכוונה?  ,אמרו לו תלמידיוו בלשון יחיד.
ם ישראל  לעקרוב  שהכוונה היא שהקב"ה  אמר להן  

שהרי  נראית קרובה    שהרי הע"זבכל מיני קריבות,  
ואינה אלא רחוקה,  הצלם נמצאת אצלו בבית, אבל  

ולא ישמע ולא    ,עד שימותומתפלל לע"ז  והוא צועק  
ֵאָליו  בפסוק,  כמו שכתוב    ,יושיע מצרתו ִיְצַעק  ַאף 

יֶעּנוּ  ָרתֹו לֹא יֹוׁשִ אבל הקדוש ברוך הוא    ,ְולֹא ַיֲעֶנה ִמּצָ

ואין    , כאילו הקב"ה נמצא בשמי עד, אבלרחוק  נראה
מהארץ ועד לרקיע מהלך ה'   ואומנם ישקרוב ממנו, 
ועביו    ,ומרקיע לרקיע מהלך ת"ק שנה  ,מאות שנה

אף טלפי  ושל רקיע ת"ק שנה, וכן לכל רקיע ורקיע,  
מאות   ה'  מהלך  עשרההחיות  שנאמר    שנה,  וחמש 

ראה כמה  וא"כ  מנין ישרה,  כ  - ורגליהם רגל ישרה  
מעולמוהקב"ה  הוא   אבלגבוה  לבית    ,  נכנס  ואדם 

ועומד ומתפלל בלחישה והקב"ה מאזין את    ,הכנסת 
הּ   שנאמרכמו  תפלתו,   ֶרת ַעל ִלּבָ ה ִהיא ְמַדּבֶ ַרק    ,ְוַחּנָ

עֹות ָפֶתיָה ּנָ ֵמעַ   ,ׂשְ ָ האזין הקדוש  אעפ"כ  ו,  ְוקֹוָלּה לֹא ִיׁשּ
וכן   תפילתה,  את  הוא  פִ כתוב  ברוך  ִכי  ּתְ ְלָעִני  ה  ּלָ

והוא    ,באוזן חבירוומדבר  יח  כאדם המשׂ דהיינו  ַיֲעטֹף  
שהוא קרוב    ,וכי יש לך אלוה קרוב מזהוא"כ  שומע,  

כמה הקב"ה קרוב    . ובוא תראהזןה לאו פֶ מלבריותיו כ
  אמרו וחבר טוב,  שהרי אם יש לאחד  לעם ישראל,  

אני יעזור  ש  ם מר להוא הוא    ,נתפסשהחבר שלך  לחבר  
א"כ היכן    הרג,הרי הוא יוצא לי  ,לו יםמרואוכש   לו,

אבל הקדוש ברוך הוא הציל את משה    העזרה שלו?
ִיש  ,מחרב פרעה   ,ע"י שהצואר של משה נהיה כמו ׁשַ

והרגתו,  המוציא להורג,    וקפצה על  החרב נשברה, ו
ָרה ֶנֱחָלץוכמו שכתוב " יק ִמּצָ יו ,ַצּדִ ְחּתָ ע ּתַ בֹא ָרׁשָ   ",ַוּיָ

מלאך ונדמה להן בדמות משה ותפסו את  שירד    וי"א 
בשעה שברח משה מפני  ו   .ברח משה ובינתיים  המלאך  
  חלק ו   ,םאילמינהיו    של פרעה  חלק מהחיילים  פרעה
למשה   וזה מה  ,סומין  חלקו  ,םחרשי  אמר    שהקב"ה 

ה ָלָאָדם  -סיני  ב ם ּפֶ ָיׂשּום ִאלֵּ   , ִמי ׂשָ   . ם וגו'אֹו ִמי 
יונה ממעי הדגה  וכן הקב"ה  את  את  הציל  ו  ,הציל 

הציל את דניאל  ו ,חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש
לו   אם יש לאחד חבר, כשבא  הרי ועוד    .מגוב אריות 

אלא    לבקש עזרה,  עת צרה אינו נכנס אצלו פתאום 
וקורא לעבדו או לבן   ,חברומד על פתחו של ועהוא 
עומד על    שהחבר שלךלבעל הבית,  והוא אומר    ,ביתו

חצירך וברצונו  מכניסו  וברצונו    ,פתח    מניחו לביתו 
בחוץ, אלא  אבל    לעמוד  כך  לא  זה  הקב"ה  אצל 

שכתוב    הקב"ה עונה לו, וכמו  ומידמבקשים מהקב"ה  
ֵלטבפסוק, " ם ה' ִיּמָ ׁשֵ ר ִיְקָרא ּבְ   " ְוָהָיה ּכֹל ֲאׁשֶ

  ופגשו אותו החיילים   בדרך,הלך  ש   ,ברבהיה    מעשה
אותו  אתה?   ושאלו  מי  ש אמר  ו   ִמֶשל  אני  להם 
  החיילים בערב באו  ו  עזבו אותו,ולכך הם    מהממשלה,
  , עד מתי אתה מתעסק עם היהודים? ול   ואמרלמושל ו

כיון   ול ואמר   אתם שואלים? למה הםאמר ל מושל  הו
שאל    לה,מהממש  שפגשנו יהודי אחד ואמר לנו שהוא

  עזבנו אותו,אמרו לו ש  המושל ומה עשיתם לו?  אותם
המושל עשיתם טוב, כיון שהוא תלה שהוא    הםאמר ל

וא"כ   מהממשלה, לכך כבר מגיע לו שיעזבו אותו, 
מי שהוא נתלה    ,ומה מי שהוא נתלה בבשר ודם ניצול

וזה מה שכתוב בפסוק,    ינצל,ש   לא כל שכן  ,בהקב"ה
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ּכֹל  " ֵלטְוָהָיה  ִיּמָ ה'  ם  ׁשֵ ּבְ ִיְקָרא  ר  וכאילו כתוב    "ֲאׁשֶ
ה' ימלט. ִיָקֵרא בשם  וכן מעשה בשופט שהיה    כאן 

אמר ליה  ו ,  אחד  ליסטיםוהוא דן  אלכסנדרוס,    שמו
שמךהשופט   לו,    ? מה  ליה    ,אלכסנדרוסאמר  אמר 

השופט כיון שקוראים לך כשמי לכך אני יזכה אותך,  
ו  וא"כ בשר  של  כשם  ששמו  מי  אם  הוא  ומה  דם 

שהוא  ניצול, מי ששמו כשמו של הקדוש ברוך הוא  
יהודי,   וכמה,  נקרא  כמה  אחת  וזה מה שכתוב  על 

ֵלטבפסוק, " ם ה' ִיּמָ ׁשֵ ר ִיְקָרא ּבְ לו  וכאי  "ְוָהָיה ּכֹל ֲאׁשֶ
שני  רבי פנחס אמר ו . כתוב כאן ִיָקֵרא בשם ה' ימלט 

הקב"ה, למעלת  על    דברים  מטריח  אחד  אם  שהרי 
שהוא  לכולם תראו את פלוני  הוא אומר    ,חבירו הרבה

  אצל הקב"ה אבל    עוזב אותו,מטריח עלי יותר מדאי, ו
זה לא כך אלא כמה שתבקש, הקב"ה ישמע אותך,  

ְיָהְבָך  וכמו שכתוב,   ֵלְך ַעל ה'  את כל המשא    -ַהׁשְ
ֶלךָ שלך     ימלא את משאלות לבך לטובה.   -  ְוהּוא ְיַכְלּכְ

עד שהוא    ,אותו  ותפשועל אחד  באו שונאים  וכן אם  
כבר הורגים  ועד שהחבר בא לעזרתו,    ,צועק לעזרה

כמו    ,הציל את יהושפט מחרב ארםאותו, אבל הקב"ה  
ָפט ַוה' ֲעָזרוֹ שכתוב   ְזַעק ְיהֹוׁשָ ּנוּ   ,ַוּיִ   ,ַוְיִסיֵתם ֱאלִֹהים ִמּמֶ
שהקב"ה הזיז את החרב מצוארו של יהושפט.  דהיינו 

בפסוק ֵאל  ,  כתוב  ׁשֶ ֵרי  וגוַאׁשְ ֶעְזרֹו  ּבְ ואח"כ    'ַיֲעקֹב 
ַמִים ָוָאֶרץ וגו כתוב ה ׁשָ אלא    ?מה ענין זה לזהו, 'עֹׂשֶ

  ד אחבמחוז  שולט  חבר ש יש לו  גם אם  מלך בשר ודם  
קיסר ששולט  האפילו  ו ,  אחר  במחוזשולט    הוא לאאבל  

שולט    לאו  ,ביבשהרק  שולט  בכל העולם, אבל הוא  
מציל  ושולט בים ושולט ביבשה,    הקב"האבל    ?בים 

וביבשה מן האש, הוא שהציל את משה    ,בים מן המים
ואת  הציל את יונה ממעי הדגה,  והוא  מחרב פרעה,  

דניאל מבור  ואת חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש, 
ֶעְזרֹו וגו וזה מה שכתוב,אריות,  ֵאל ַיֲעקֹב ּבְ ֵרי ׁשֶ '  ַאׁשְ

ל ֲאשֶׁ מושל בַּ   שהוא ם ְוֶאת ּכָ ַמִים ָוָאֶרץ ֶאת ַהּיָ ם  ׁשָ ר ּבָ
  ,יםב  פליגהשה   גויים,מעשה בספינה אחת של  ו  '.וגו

  ,עמד עליהם סער גדולו  ,והיה בה תינוק אחד יהודי
את הע"ז שלו  חד ואחד מהם והתחיל נוטל  ועמד כל א

וקורא   אליו  בידו  כיון  ומתפלל  כלום,  הועיל  ולא 
כלום הועילו  יהודי  ,שראו שלא  לאותו  בני    ,אמרו 

אלהיך אל  קרא  אתכם    ,קום  עונה  שהוא  ששמענו 
בכל  וצעק  מיד עמד התינוק    ,כשאתם צועקים אליו

תפלתו ושתק הים, כיון  את    ב"הוקיבל ממנו הק   ,לבו
ליבשה צרכיו    ,שירדו  לקנות  ואחד  אחד  כל  ירדו 

  ,אמרו לאותו התינוקושיהיה להם להמשך הנסיעה,  
אתם רוצים  מה    ,םאמר להאתה לא יורד לקנות,    מדוע

וכי אתה מסכן?    ,אמרו לוהרי אני אדם מסכן,  וממני,  
הע"ז שלנו לא הועילה,    הריש הרי אנחנו המסכנים,  

וא"כ    ,אלהך עמךכל מקום שאתה הולך    האבל את 
  . כה' אלהינו בכל קראינו אליו מי  זה מה שכתוב,

  אחד  ,שהרי בנוהג שבעולם ,ויש עוד מעלה להקב"ה
ואם    ,הוא מודה בו  ,אם היה עשיר  , יש לו קרובש

אבל    כיון שהוא מתבייש בו, כופר בו  , הואהיה עני
אלא אפילו ישראל נתונין    ,הקדוש ברוך הוא אינו כן

התחתונה אותם    קב"הה   ,בירידה  ְוֵרָעי"קורא    " ַאַחי 
בפסוק כתוב  ְוֵרָעי"  שהרי  ַאַחי  הפסוק    הריו  "ְלַמַען 

בית שלישי, שעם  הזמן שלעניין  הולך   לפני בניית 
אפי"ה  וישראל נמצאים עדיין בגלות בשפל המדרגה,  

ורעי. אחי  למען  עלינו  אומר  בנוהג    הקב"ה  וכן 
קרובש  שבעולם אדם לו  אדם  אם    ,יש  היה  הקרוב 

ה קורא  "אבל הקבהוא קרוב שלי, ש הוא אומר חכם,  
  וכמו שכתוב בפסוק   שלו,  קרוביםשהם  לכל ישראל  

רָ " תחילת הפסוק מדבר לעניין  ו  "ֵאל ַעם ְקרֹבוֹ ִלְבֵני ִיׂשְ
כמו שכתוב ְלַעּמוֹ  החשובים,  ֶקֶרן  ֶרם  ְלָכל    ,ַוּיָ ה  ִהּלָ ּתְ

ָרֵאל ַעם ְקרֹבו, וא"כ מה שכתוב כאן  ֲחִסיָדיו ,  ִלְבֵני ִיׂשְ
  זה הולך לעניין כל עם ישראל. 

שעקר ע"ז מארצינו,    מה שהמשנה אומרת שמברכים 
היא  אבל אם    ,רץ ישראלנעקרה מאהע"ז  שכ זה דוקא  
ברוך שעקר עבודה זרה    ,אומר  מחו"ל, הואנעקרה  

ונקבעה    נעקרה ממקום אחד  . ואם הע"זמן המקום הזה 
ברוך    ,מברךהוא  מקום שניתנה בו  , אז בבמקום אחר
ברוך שעקר    ,מברךומקום שנעקרה ממנו    ,ארך אפים

הוא אומר  אחר הברכה  ו  ,עבודה זרה מן המקום הזה
מן המקום  (את הע"ז)  יהי רצון כשם שעקרתה אותה  

ותחזיר לב    ,כך תעקור אותה מן המקומות כולם  ,הזה
לעובדך כ   "לבחו  וגם  ,עובדיה  לומר  כיון  ,  ךצריך 

י ָאז ֶאְהּפְֹך  כתוב ש וכמו עתידים להתגייר, הגויים ש ּכִ
ְלָעְבדֹו   ה'  ם  ׁשֵ ּבְ ם  ֻכּלָ ִלְקרֹא  ְברּוָרה  ָפה  ׂשָ ים  ַעּמִ ֶאל 

כֶ    . ם ֶאָחד ׁשְ

  {דף פח} 

בפסוק ֵיׁש   כתוב  ים  ַהַחּיִ ל  ּכָ ֶאל  ר  ְיֻחּבַ ר  ֲאׁשֶ ִמי  י  ּכִ
חֹון ּטָ אלא לומר    ומדוע?  "יבחר"כתיב הוא  האבל    ,ּבִ
שיחזור בתשובה,    תקוה  יש   ,שכל זמן שאדם חילך  

יכול   שהוא  זה  לחיים  המחובר  של  התועלת  וא"כ 
אבל בטוב,  תקותו,    לבחור  אבדה  כתוב  מת  שהרי 

ְקָוה בפסוק   ּתִ ּתֹאַבד  ע  ָרׁשָ ָאָדם  מֹות  לעניין  ּבְ וגם   .
הגויים יש תקוה שיחזרו בתשובה, ולכך יש להתפלל  
עולמים.  לחיי  ויתחברו  בטוב  שיבחרו  עליהם,    גם 

אותם  ו הבית  אפילו  את  להחריב  בשביל  שהתחברו 
יש להם  המקדש, שזה מרכז החיים של עם ישראל,  

חוזרים  בטחון, הם  וא  אם  יחזרו  בתשובה,  הם  ם 
שכבר פשטו ידיהן    , לקרבן אי אפשר  בתשובה, אומנם

שעשו תשובה,  כיון  לרחקן אי אפשר  אבל גם  בזבול,  
ַנת עֹוָלם ְולֹא ָיִקיצּו,    הפסוק  םעליהוא"כ   נּו ׁשְ אומר ְוָיׁשְ

היינו לא חיים ולא נידונים, והם ישנים שנת עולמים.  
  ם של הגויים,הילדים הקטניש  וחכמי קיסריה אמרו,
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אין חיין ואין    שלחמו לאונסם,  וחילותיו של נבוכדנצר
  '. וישנו שנת עולם וגו ,עליהן הכתוב אומרונידונין, 

  את הפסוק   אומרהוא    ,העובר לפני בתי עבודה זרה
ח ה'" ִאים ִיּסַ ית ּגֵ דהיינו שהקב"ה יהרוס את בתי    " ּבֵ

אם הוא  ו הע"ז של הגויים שהם מתגאים בעולם הזה. 
אומר  , הוא  לעבודה זרהמקריבים קרבנות  ה אותם  אור
  . " זֵֹבַח ָלֱאלִֹהים ָיֳחָרם"

ואת הלווקן    ) אדם אדום( הרואה את הכושי ואת הגיחור  
אדם ארוך  (ואת הכיפח   )אדם שהשערות שלו לבנות(

, על כל אלו הוא  ואת הננס  )מאוד והוא גם רזה מאוד
  את הקטועואם הוא רואה  משנה את הבריות,    -   מברך

  ה מוכהאת ו ,ואת הסומא )אדם שחסר לו יד או רגל(
,  ברוך דיין האמת  -  מברך על כל אלו הוא    ,שחין
וא"כ הוא מצטער    היו שלמים ונשתנוהם  כש דוקא    וזה 

משנה את    הוא מברך  ,הם נולדו כךאבל אם    בצערם,
נאיםו  .הבריות אדם נאים  , או הרואה אילנות    ,בני 
מעשה  ו  . כן ברא בריות נאות בעולמוברוך ש  מברך

התעקמה)    שראה   "ג בר ובירך    גויה (כשהדרך  נאה 
ר"ג    והגם שאסור לתת לגויים ֵחן, אבל כיוןעליה,  

את הקב"ה  ר"ג בירך  אלא  שיבח את האשה עצמה,  לא  
כן  לכך אין בזה בעיה, וברא בריות נאות בעולמו, ש

נאה  הרואה  או גמל  נאה  ,  שברא  ,  סוס  ברוך  אומר 
  . נאות בעולמו  בריות

הנותן לשכוי  ברוך    ,אומרהתרנגול    השומע את קול
שכתוב,בינה כמו  שכוי,  נקרא  ותרנגול  ת    ,  ׁשָ ִמי 

חֹות   ּטֻ ְכִוי    ,ָחְכָמהבכליות    -ּבַ ֶ לתרנגול    - אֹו ִמי ָנַתן ַלׂשּ
שכוי קוראים  ברומי  שהרי  ִביָנה,   ומה  לתרנגולא   .
ֶקֶרן  שכתוב   ּבְ ְמׁשְֹך  איל,  "ַהּיֹוֵבל"ּבִ בקרן של    היינו 

באפריקא קורין  ו  .יובלאלאיל    בערביא קוריןהרי  ש
כּוָלה    תובוא"כ מובן מה שכ  ,לנידה גלמודה ַוֲאִני ׁשְ

לא    אנחנושעכשיו    "ְוַגְלמּוָדה" שהיא  נידה,  כמו 
ליטהר. עתידה  היא  אבל  לברך    טהורה,  כל  וצריך 

חשובים  לא  הגוים  שכיון  (   ויברוך שלא עשאני ג   ,יום
שנאמרכלום ֶנְגּדוֹ   ,  ַאִין  ּכְ ַהּגֹוִים  ל  שלא  )ּכָ ברוך   ,

ברוך  ,  )ר ירא חטאשאין בוּ כיון  (   טיפש  –ר  עשאני בוּ 
אשה   עשאני  רוב  ב מצווה  לא  האשה  ש כיון  (שלא 

אומר  ששים ריבוא של יהודים, הוא הרואה ו  .) המצות
שהקב"ה חכם ויודע מה יש  כיון  ברוך חכם הרזים,  

בן זומא כשהיה רואה אוכלוסין  ו בלב כל אחד ואחד, 
,  ניברוך שברא כל אלו לשמש  ,אומרהיה  בירושלים  

הרי  ,  לחםאכל  כמה יגע אדם הראשון עד שלא    הרי ש
  ,זרה , דש ,עימר ,קצר ,עידר , ניכש ,זרע ,חרשהוא  
אח"כ  רק  ו   ,ואפה  ,וקיטף  ,לש  ,הרקיד  ,טחן  ,בירר
ומוצא כל אלו    ,אני עומד בשחריתאבל  אכל,  הוא  

כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא  וכן  לפני,  
  ,וארג  ,וטווה  ,וצבע  ץ,וניפ  ,וליבן  ,חלוק ללבוש, גזז

י עומד  ואנ  , אח"כ מצא חלוק ללבושרק  ו  , ותפר  , כבס
אומניות   כמה בעלי  אלו לפני,  ומוצא כל  בשחרית 

ואני עומד  כדי לעשות את כל אלו הדברים,    ושכימה
וא"כ יוצא שכל אלו  בשחרית ומוצא כל אלו לפני,  

  מה ש  ,וזה כמו שבן זומא אומר(נבראו לשרת אותי  
כל העולם  ש  היינו  "כי זה כל האדם" כתוב בפסוק  ש

לעזור לסייע לירא    -  ת לזהו וֶ צֶ כולו לא נברא אלא לְ 
וכי    ?אורח רע מהו אומר   ,. וכן היה בן זומא אומר)ה'

? הרי בסך  מה אכלתי ומה שתיתי משל בעל הבית 
וכל    ,שתיתיאחד  כוס יין    ,חתיכה אחת אכלתיהכל  
וא"כ  בשביל אשתו ובניו,    זה היה  ,בסעודה  שטרחמה  

לבעה"ב,   להודות  צריך  אומרלא  טוב  אורח    ,אבל 
כמה  הרי  ש,  זכור בעל הבית לטובה  ,ברוך בעל הבית
כמה טורח   ,כמה חתיכות הביא לפני  ,יין הביא לפני

כל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי, וכן  , ו טרח לפני
אומר   הטובהוא  האורח  ָפֳעלֹו  "  על  יא  ּגִ ַתׂשְ י  ּכִ ְזֹכר 

ים ר ׁשְֹררּו ֲאָנׁשִ דהיינו שהאורח הטוב הוא מגדיל   " ֲאׁשֶ
חסדו עליו ש   את  משורר  הוא  ולכך  הבעה"ב,    ל 

(למעשה, האורח הטוב והאורח הרע שניהם אכלו ושתו  
אותו הדבר, אלא שהאורח הטוב מסתכל על מה שהוא  
קיבל, והאורח הרע מסתכל על מה שהאחרים קיבלו),  
וא"כ אומר בן זומא, הרי האדם הוא אורח כאן בעולם  
  הזה, וצריך להיות אורח טוב, ולהודות על מה שיש 

  לו. 

כוכבים נופלים, או שזה כוכב    -מטאורים  (על הזיקים  
  ,ועל הברקיםרעידת אדמה,  -ועל הזועות , )השביט

הוא אומר ברוך  הסוערות,  ועל הרוחות    ,ועל הרעמים
עולם,   מלא  הקב"ה  שכחו  הדברים  אלו  בכל  שהרי 

כולו.   בעולם  את כוחו  ההרים  מראה  הגבוהים,  על 
ועל    ,ועל הנהרות  ,םועל הימי הנישאות,  ועל הגבעות  

בראשית,    ,המדברות עושה  ברוך  אומר  שהרי  הוא 
יהודה אומרורואים בזה את מעשה בראשית,     ,רבי 

אומר ברוך שעשה את הים   ,הרואה את הים הגדולש
דוקא הגדול האלו  הברכות  את  מברך  והוא  בזמן    , 

ועל    ,על הגשמים  מל' יום לל' יום.אותם  שהוא רואה  
שובע בא    , אוזול לעולםא  (כגון שב   בשורות טובות

אולעולם מספיק    ,  מים  נהר  הוא    ,)למדינהשיביא 
שהרי אם יורד גשם בשדה    ,אומר ברוך הטוב והמטיב

שלו גם הוא נהנה, וגם אחרים נהנים, שהרי גם להם  
ומר ברוך דיין  ועל שמועות הרעות הוא איורד הגשם.  

והשאיר    מת  אם אביוו   .אמרו לו מת אביו כגון ש   ,אמת
אומר  בירך דיין האמת, הוא  לו ירושה, אז לַאַחר ש

אם יש עוד אחים שיורשים איתו    ,ברוך הטוב והמטיב
  יחד. 

אם כוכב השביט יעבור ליד כוכב כסיל יחרב העולם.  
ויש פעמים שנראה כאילו הוא עובר, אבל באמת הוא  
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מכיר  אני  ש   ,שמואל אמרו מעליו או מתחתיו.    עובר
ני מכיר את שווקי נהרדעא עירי,  כוכבים כמו שאאת ה

שמואל  ש  והגםחוץ מכוכב השביט שאני לא מכירו,  
י החכמה יכולים לדעת מה  ע"אבל  עלה לשמים  לא  

ָחְכָמהיש בשמים, כמו שכתוב " ָחִקים ּבְ ר ׁשְ   ". ִמי ְיַסּפֵ

ור' נהוריי  רעידות אדמה.    וצריך להתפלל שלא יהיה 
  שרות תרומה ומעשלא מפרישים  אומר שזה בא כיון  

ִמיד ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹהיָך  כתוב "אחד    מצד   כראוי, שהרי ּתָ
הּ  הקב"ה מביט ומסתכל לא"י, איך להשפיע שפע  ש   " ּבָ

ְרָעד" כתוב  ומצד שני  טוב,   יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ּבִ דהיינו    "ַהּמַ
בשעה  , אלא  שהקב"ה מביט לעולם יש קללה  שע"י

ומוציאין מעשרותיהן    ,שישראל עושין רצונו של מקום
אינה  הארץ  ו  ,תמיד עיני ה' אלהיך בה  , אזונןכתיק

כלום,   מוציאיאבל  ניזוקת  ישראל  שאין    ם בשעה 
אמר  ו   ,המביט לארץ ותרעד , אזמעשרותיהן כתיקונן

אבל  בסברא אתה צודק,  שלר' נהוריי  הנביא  אליהו  
שהקב"ה מביט בבתי    כיון  באמת יש רעידות אדמה,
  ,ושאנן ושלוהיושבות בטח  שתיטריות ובבתי קרקסיות  

חרב מקדשו  מסתכל  לכך    ,ובית  לעולמו  הקב"ה 
"לארץו  להחריבו, המביט  שכתוב  מה  היינו  זה   "

רואה שהיא חריבה ושוממה,  שהקב"ה מביט על א"י ו
אֹג ִישְׁ " ולכך ותרעד, וזה מה שכתוב בפסוק ַאג ַעל  ׁשָ

  ש רעידת אדמה, שזה נשמע כשאגה י  דהיינו  "ָנֵוהוּ 
  אומר  ר' אחאו  חֵרב.דש ש בית המק  -  בשביל נויהו

אדמה   רעידת  זכר,  שיש  משכב  ש בעון  אמר  כיון 
איברך על דבר שאינו שלך,    את  אתה זיעזעת  ב"ההק

ורבנן    .עולמי על אותו האיש את  חייך שאני מזעזע  
ם  ב "כמו שכתו   מפני המחלוקת,בא    זהש   יםמרוא ְוַנְסּתֶ

ה ּיָ יֵמי ֻעזִּ ֵני ָהַרַעׁש ּבִ ם ִמּפְ ר ַנְסּתֶ ֲאׁשֶ והרי    "ֶמֶלְך ְיהּוָדה  ּכַ
עוזיה נחלק על הכהונה, ורצה להקטיר קטורת, וא"כ  

רבי  ו רואים מכאן שרעידת אדמה בא מחמת המחלוקת.  
כמו שכתוב  ק מלכות,  י הפסל   אומר שזה באשמואל  

חֹל" ְרַעׁש ָהָאֶרץ ַוּתָ ֶבל    ) ?מפני מה(  , ַוּתִ ָלׂשּום ֶאת ֶאֶרץ ּבָ
ב  ה ֵמֵאין יֹוׁשֵ ּמָ וא"כ מוכח מכאן שרעידת אדמה    "ְלׁשַ

  באה כדי להפסיק את המלכות הקודמת. 

  {דף פט}

נהורייאת  שאל  הנביא  אליהו   ברא    ,ר'  מה  מפני 
ורמשים   ב"ה הק בשעה שהבריות  שאמר לו  ?  שקצים 

אלו    ,מרוואבשקצים  מביט  הקב"ה    ם חוטאי מה 
בההשקצים   צורךשאין  אפי"ה ן  מקיימן  ,  אני    ,הרי 

א כל שכן, שאני  שיש בהן צורך ל  בני האדם  אלו 
אותם, צודק,  הנביא  אליהו  אמר ליה    יקיים  שאתה 

נברא  זבוב  ה   לקיום העולם;יש בהן צורך  באמת  אבל  
זבוב   , לצירעה כותשים  מקום    דהיינו  ע"ג  ומניחים 

דהיינו מי שעלוקה מצצה    ,פשפש לעלוקההעקיצה, וה
נחש לחפפית  הוא כותש פשפש ומניח שם,   את דמו,

ומניחים על החפפית   מין    -דהיינו שכותשים נחש, 
עכביש    -סממית  מין שחין,  ית  ז לחז  לשבלו שחין, וכן  

  . עקרבעקיצת ל

,  רק פעם אחת ביום  הברקים והרעמיםומברכים על  
מברך  ואח"כ באו חדשים, חוזר והעננים התפזרו,    ם או

יושב בחנותו  מי ש   וזה כמוזה ברקים חדשים,  כיון ש
פעם  אלא על הריח אינו מברך ש ,ם כל היוםשַׂ של בַּ 

מברך    ,אחת, אבל אם היה נכנס ויוצא נכנס ויוצא
  ,היה יושב בבית הכסא . ואם הואעל כל פעם ופעם

ואו   אם  שמע ברקים או רעמים, אז  בבית המרחץ, 
אם לאו  א, וצֶ יכול לצאת ולברך בתוך כדי דיבור יֵ 

היה    שאל מה הדין אם הוארבי ירמיה  ו.  לא יצא ש
האם הוא יכול  ,  ערוםאו בארון כשהוא    יושב בבית

,  ברךל ו  או חוץ לארון  ראשו חוץ לחלוןלהוציא את  
  והגמ' לא פושטת את הספק.   האם זה כבגד או לא?

זה    , שכחו מלא עולם  -  מברכיםעל הרוחות  ומה ש
הוא    ,באים בנחתכשהם  אבל    ,בזעף  דוקא כשהם באו

, שהרי הרוח הוא מעשה  אומר ברוך עושה בראשית
הקב"ה  ו   ,בהריםאת כח הרוח    משבר  ב"ההק ו בראשית.  

וכמו  תן דעתך שלא תזיק  לרוח  אומר   את העולם, 
ָפַני ַיֲעטֹוףשכתוב "  י רּוַח ִמּלְ דהיינו מעייף ומחליש    "ּכִ

שעשיתי   ,הרוח  תא נשמות  ינזקו. ש   -  בשביל    לא 
להחריב    ה וביקש  רוח חזקה מאוד מקומות יצא  בשלשה  ו

ַוה' ֵהִטיל    כמו שכתוב(  , אחת בימי יונהאת העולם
ם דֹוָלה ֶאל ַהּיָ   כמו שכתוב (   , ואחת בימי אליהו )רּוַח ּגְ

ה ה' עֵֹבר ְורּוַח גְּ  ואחת    ),דֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִריםְוִהּנֵ
דֹוָלה בָּ (כמו שכתוב   בימי איוב ה רּוַח ּגְ ָאה ֵמֵעֶבר  ְוִהּנֵ

ר ְדּבָ , שבאמת לא היה  אומר  יודן בר שלום  'רו   ,)ַהּמִ
כיון   העולם,  את  להחריב  שבאה  רוח  פעמים  שלש 

לנסות  ו כדי  בשבילרק  זה    ,איוב  היה בזמןש רוח  שה
איוב,   ב ו את  הרוח שהיה  רק  היה  זה    ,יונהמן  זכן 

בכל    היתההיא    ,אליהו  רק הרוח שהיה בזמן, ובשבילו
דֹוָלה  העולם, כמו שכתוב שם   ּגְ ְורּוַח  ה' עֵֹבר  ה  ְוִהּנֵ

ר ְסָלִעים ּבֵ   . ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמׁשַ

  ,רבי חייא בר באאת  שאל  הנגר    - שמעון קמטריא  
ו שאני  היות  הרהיטים  את  החמור,  על  מוליך  אני 
האם אני צריך  עולה לירושלים הרבה פעמים,  ועושה,  
פעם  העיקר לעשות   ירושלים    בכל  את  רואה  שאני 
ליה  בחורבנה? בא,  אמר  בר  חייא  בתוך  ש  ר'  אם 

לעליה הקודמת אתה בא שוב לירושלים,  שלשים יום 
לאחר שלשים יום  אבל  צריך לקרוע,  לא  אתה  א"כ  

  . צריך אתה לקרוע 

שמעון קמטריא בשם רבי שמואל    בשםאמר    רבי חונאו
נחמן ש  אומר,  בר  בפסוקשמה  בן  "  כתוב  ויהונתן 

דהיינו   התלוי של מנשה נון  רי ה וה  " ם בן מנשהגרשו 
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אם  כיון שוזה מ,  מעל לשורה כתוב נו"ןוכתוב משה,  ש
א"כ הוא מתייחס אחר משה    ,יהונתן יחזור בתשובה

שהוא עובד ע"ז,    הוא ישאר במרדוואם  רבינו סבו,  
נקרא   שהרי הוא עושה מעשה    בן מנשה,א"כ הוא 

  מנשה מלך יהודה, שחטא והחטיא את ישראל בע"ז. 
איך יתכן  שמואל בר נחמן    'רשאלו את  בני הישיבה  ו

לעבודה זרה האריך ימים,    כומרהיה  שיהונתן שהוא  
הארץ?   גלות  עד  מיכה  פסל  ל מזמן  כיון    ,הםאמר 

שהוא לא האמין בע"ז,    -  שלו   "זצרה בעהיתה  עינו  ש
זכה    גם גרם לאחריםו לא להאמין בע"ז, לכך הוא 

  אם אחד היה בא להקריב שור דהיינו  לאריכות ימים,  
ליהונתן תפייס  מר  וא היה  ואותו אחד   ,לע"ז כבש  או

  שהע"ז לא   ,ומר ל ואהיה  יהונתן    אז את הע"ז עבורי,  
  ,ולא שומעת  ,לא רואה יאהרי ה ש   כלום מועילה לך
ולא    ,ולא מריעה  ,לא מטיבה  ,ולא שותה  ,לא אוכלת
וא"כ למה אתה רוצה להקריב קרבן לע"ז?  מדברת,  

שהע"ז  אחד  אותו  ואם   יעשה  אני  ומה  אומר  היה 
, תביא לי כלי עם סולת  היה אומר לו  יהונתן  תתפייס?

ביצים, עשר  זה  על  מאכל    ותפתח  לפני  ותעשה 
וכשאותו אחד    ואני יפייס את הע"ז עבורך,  משובח,

פעם אחת הגיע  ואת זה,    יהונתן היה אוכל  היה הולך
אותו    ו, אמר לךאמר ליה כ בן גדולים, ויהונתן  לשם  
שזה הפרנסה    ו אמר למה אתה עושה כאן,  א"כ    ,אחד

ו  דודשלי.  שעמד  והביאו   למלך,  -  כיון  את    שלח 
של משה    הנכד  האת   דוד המלך, הרי  ואמר לו  יהונתן,
כך    ,יהונתן  ואמר ל   ?עבודה זרהל  כומר  הואת רבינו,  

  ,מכור עצמך לעבודה זרהממשה רבינו  ל  אני מקוב
  ,חס ושלום  ,דוד המלך  וואל תצטרך לבריות, אמר ל 

  מכור שתזה הכוונה  אלא    ,ךלא אמר כמשה רבינו  
  , היינו עבודה בזויה,עצמך לעבודה שהיא זרה לך  את

שהוא אוהב    ,ואל תצטרך לבריות, כיון שראה דוד כך
אחראי על האוצרות  שיהיה  העמידו    ?מה עשה   ,ממון

ֻבֵאל    וזה מה שכתובשלו,   ן    )יהונתן  -(ּוׁשְ ְרׁשֹום ּבֶ ן ּגֵ ּבֶ
ה ָנִגיד ַעל ָהאָֹצרֹות,   ששב    ?שבואלולמה הוא נקרא  מֹׁשֶ

שאלו  חזרו התלמידים ו  ל בכל לבו ובכל כחו,אל אֵ 
ִויהֹוָנָתן  כתוב בפסוק  רי  וה  ,שמואל בר נחמן  'ראת  

ה ֶ ן ְמַנׁשּ ְרׁשֹם ּבֶ ן ּגֵ ִני  ּבֶ ֶבט ַהּדָ   ,הּוא ּוָבָניו ָהיּו ֹכֲהִנים ְלׁשֵ
לֹות ָהָאֶרץ,   וא"כ מה אתה אומר שיונתן חזר  ַעד יֹום ּגְ

ל בתשובה?   דוד  אשרכש   הםאמר  עמד    ,המלך  מת 
לקולו  לק יהונתן  שלו, וחזר  את השרים  ף  יחלה שלמה ו 

ונביא אחד זקן יושב בבית  וזה מה שכתוב  הראשון,  
בהתחלה  לעידו הנביא, ו   שאמר נבואת שקראל וגו',  
  נביא אמת, ומי זה היה? זה היה יהונתן.  הוא היה

  {דף צ}

באותו המקום שהקב"ה  או את הלבנה  הרואה את החמה  
כשהוא  ואת הרקיע  תלה אותה בששת ימי בראשית,  

בראשית,    -מעננים    נקי עושה  ברוך  ומה  אומר 
בימות הגשמים  הרו זה דוקא  שמברכים על הרקיע בט 

שהיה מעונן וירדו גשמים, ואח"כ    שלשה ימים לאחר 
ה לֹא ָראּו    וזה כמו שכתוב בפסוק  הם התפזרו, ְוַעּתָ

ִהיר  , כיון ש)ועכשיו לא רואים את אור השמש(אֹור   ּבָ
ָחִקיםמלשון בהרות)    -שיש עננים  (הּוא   ְ ׁשּ ואח"כ    , ּבַ

ַטֲהֵרם,     ואז זה נקרא שהרקיע בטיהרו. ְורּוַח ָעְבָרה ַוּתְ
בחידושההרואה  ו הלבנה  מחדש    ,את  ברוך  אומר 

עד  וי"א    עד שבעה ימים,  ומברכים עליה רקחדשים,  
פגימתה,   יום,    דהיינושתתמלא  עשר  ארבעה  עד 

ר"ח   בתפילה ו ישראל  ,  יםמרוא   של  מחדש  ומקדש 
מקדש ישראל וראשי חדשים,    וי"א שאומריםחדשים, 

כמו בחגים,  והשיאנו, גם  צריך לומר  ששמואל אמר  ו
אמר  ו גםצריך  שרב  שכתוב    שהחיינו,  לומר  כיון 
ִניםּולְ " דהיינו שהפסוק הקיש את    "מֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוׁשָ

לר"ח, וא"כ כמו שבחגים אומרים   -המועדים לימים  
שהחיינו והשיאנו, כך צריך לומר ג"כ בר"ח שהחיינו  

  והשיאנו. 

בא"י מחיה המתים,   בין הקברות אומר  כיון  העובר 
  וכן אומרים חיה את המתים,  ישמשבחים את הקב"ה ש 

בדברו המתים  ,נאמן  נאמן  (  ומחיה  הוא  שהקב"ה 
היודע    וכן אומרים,  )בהבטחה שהוא יחיה את המתים

הקב"ה הוא יודע את מספר המתים, הרי יש  ( מספרכם  
,  )כאלה שהם שקולים כהרבה, ויש שלא שוים כלום

הוא יגלה את העפר מעל עיניכם  והוא יעורר אתכם  ו
המ תחית  המתים,  תים,  בזמן  מחיה  גם  ובא"י  צריך 

שהרי מי שלא נולד   ,להזכיר את היצירה של המתים
צריך לומר,   ולכך  אתכם בדיןלא מת,  יצר    ,אשר 

בדין אתכם  בדין  ,וכלכל  אתכם  ועתיד    ,וסילק 
בדין עפר    ,להחיותכם  יגלה  הוא  מספרכם  היודע 

אם הוא רואה    דוקאזה  וברוך מחיה המתים,    , מעיניכם
  ,מתי אומות העולם אומרהרואה  אבל  מתי ישראל,  

הפסוק ה   את  ִהּנֵ ֶכם  יֹוַלְדּתְ ָחְפָרה  ְמאֹד  ֶכם  ִאּמְ ה  ּבֹוׁשָ
ה ַוֲעָרָבה ר ִצּיָ   . ַאֲחִרית ּגֹוִים ִמְדּבָ

בענןאת  הרואה   הברית,    ,הקשת  זוכר  בא"י  אומר 
שהקב"ה זוכר את ההבטחה שלא יחריב את העולם,  

  . ו וזוכר הבריתנאמן בבריתצריך להוסיף ולומר  וי"א ש
כיון  לא נראתה הקשת בענן,    רשב"יכל ימיו של  ו

ש יחרב. שזכותו  שלא  העולם  על  הגינה  רשב"י    ל 
לחו"ל וסחר שם עד  ירד  ומעשה בתלמיד של רשב"י ש 

תלמידים קינאו בו ורצו גם  שנתעשר, וכשחזר לא"י ה
לרדת לחו"ל, יצא רשב"י עם תלמידיו לבקעה ואמר  
הבקעה   מיד  זהב,  בדינרי  התמלאי  בקעה  בקעה 
התמלאה בדינרי זהב, אך אמר רשב"י לתלמידיו, שמי  
שנוטל מהדינרים האלו, שכרו הוא נוטל, ולא לקחו  

  בני העולם הבא שאומר ראיתי  ורשב"י היה  מהדינרים.  
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ואם  אני ובני מהם,   - אם הם שלושים ו  ,םעוטי מהם 
  ,אומר וכך רשב"י היהזה אני ובני.   -  יש רק שתים

את כל האנשים מדורו עד לדור    יקרב  שאברהם אבינו
ויביא אותם לעולם הבא, ואני יקרב ויכניס את   שלי

הבא,   לעולם  הדורות  סוף  עד  מהדור שלי  האנשים 
השילוני  ם וא עם    ,יצטרף  אחיה  כל  את  יביא  אני 

  ישראל לעולם הבא. 

תיקנו לברך על הגשם הטוב והמטיב שזה הברכה של  
כיון שהפסוק מקיש את המים והגשם    ,בשורות טובות

ַמִים ָקִרים ַעל ֶנֶפׁש    -כמו שכתוב    לבשורות טובות,
ֶמְרָחק,   ֵמֶאֶרץ  טֹוָבה  מּוָעה  ּוׁשְ הראשון  ו ֲעֵיָפה  בגשם 

  אם ירד כדי שהאדמה תיספג במים,מברכים את זה  
שנינו גשם    (ובבריתא  ירד  ששלשה  שאם  כדי  עד 

התרטב בקרקע  החרישה,  כ  טפחים  רבי  עומק  דברי 
אומרומאיר,   יהודה  הראשון  ש  ,רבי  השיעור  בגשם 

ובגשם השלישי    ,שני טפחיםובגשם השני    ,טפחהוא  
טפחים האחרים    . )שלשה  שיודחו  ובגשמים  כדי 

דהיינו  שמגופת החבית תימס במים,    וי"א כדי  הרעפים,
היו   רק  אלא  בתנור,  אותה  צורפים  היו  לא  אילו 
גשם,   הרבה  כ"כ  יורד  והיה  אותה בשמש,  מיבשים 
שהמגופה היתה נשרית ומתקלקלת, אז מברכים הטוב  

  כבר מברכים.   כל שהוא אם ירד  אפילו  וי"א שוהמטיב,  
את  להפסיק  רק  שמה שאמרו אפי' כל שהוא, זה  וי"א  

הגשמים,    ,תתעני ה על  תענית  גזרו  לא  שאם  אבל 
  מברכים על זה הטוב והמטיב. 

מברך  שלי היה  אבא  , שרבי יהודה בר יחזקאל אמר
יתגדל ויתקדש ויתברך ויתרומם    ,על ירידת גשמים

  ,שמך מלכינו על כל טיפה וטיפה שאת מוריד לנו
שהגשם לא יורד כזרם    דהיינו  -שאת ממניען זו מזו  
  ין טיפה לטיפה, וזה כמו שכתוב מים, אלא יש הבדל ב 

ָמִים" ִנְטֵפי  ְיָגַרע  י  '  "ּכִ ונחסר    -  'ונגרע(מלשון 
כדי  מורידן במידה, הקב"ה  ולא עוד אלא ש  ,)מערכך

יהיה הצפה,   השלא  ִמּדָ ּבְ ן  ּכֵ ּתִ ּוַמִים  ומעשה    . שנאמר 
יעקבב בר  יוסי  את  ש  רבי  לבקר  יודן  עלה  רבי 

ר'    את ע  שמר' יוסי  והתחיל לרדת גשם,  ו מגדליא,  
אלף אלפין וריבי ריבוון חייבין    ,אמריודן מגדליא ש

להודות לשמך מלכינו על כל טיפה וטיפה שאת מוריד  
שהקב"ה גומל טובה    -  שאת גומל טובה לחייבים  ,לנו

מהיכן אתה יודע לומר את    א"ל ר' יוסיגם לרשעים,  
מברך  היה  רבי סימון  שכך  "ל ר' יודן  אהברכה הזאת?  

ירידת   אומרו  .גשמים על  אלעזר  בן  שמעון    ,רבי 
הארץ מעלה כנגדו    ,יורד מלמעלהגשם הטפח    שכנגד

טפחים מהתהום,  שני  מים  בפסוק   של  כתוב    שהרי 
הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך,   הֹום ֶאל ּתְ דהיינו כנגד מים  ּתְ

מהצינור   מים    -היורדים  פעמים  עולה  מהשמים, 
תהום(   מהתהום פעמיים  כאן  כתוב  והמים  .  )שהרי 

נקבות,   והתחתונים  זכרים  כתוב  העליונים  שהרי 
ח ֶאֶרץ   ְפּתַ ּתִ לּו ֶצֶדק  ִיזְּ ָחִקים  ּוׁשְ ַעל  ַמִים ִמּמַ ׁשָ ַהְרִעיפּו 

ָראִתיו ע ּוְצָדָקה ַתְצִמיַח ַיַחד ֲאִני ה' ּבְ דהיינו  ,  ְוִיְפרּו ֶיׁשַ
ויפרו ישע זו  .  כנקבה הזאת שהיא פותחת לפני הזכר 

וצדקה תצמיח  הגשם הארץ פורה,    שע"י פריה ורבייה,  
הגשמים,    ,יחד ירידת  הגשם  זו  את  נותן  שהקב"ה 

כיון    רביעהנקרא  הגשם  ו  כצדקה, הגם שלא מגיע,
  . את הארץ  ת ובועלתא רובעו שה

יָ  יהודה  קֶ רבי חנינא בר  שורשי  אומר,  א בשם רבי 
אפי' שהם  נה  שורשי תא ו,  בקרקע  נ' אמהחודרים  חטה  

י הגשמים לא  מֵ   קשה  בקרקעו  בסלע.רכים בוקעין  
השורשים שלהם  ש  שקמהוה חרובוה מחלחלים לעומק,  

מאוד מה   ,עמוקים  ומשקה שתהום  שותים  את    עולה 
יום  הקרקע  לל'  שאחת  כמו  ֹנְצָרּה    כתוב,  ה'  ֲאִני 

ה,   ֶקּנָ   דהיינו שהקב"ה משקה את הקרקעִלְרָגִעים ַאׁשְ
  לפי הזמן הנצרך לה. 

  {דף צא}

חדש אובנה בית  חדשיםקנה    ,  ברוך    ,כלים  אומר 
דיין האמת הגם  מברך על הרעה  ו  .שהגיענו לזמן הזה

לו   את  מזה  שיהיה  שטף  שהנהר  כגון  טובה,  קצת 
שדהו, שזה רעה גדולה כיון שכל היבול התקלקל,  
אבל יש לו מזה טובה קטנה, שבשנה הבאה השדה  

הוא מברך הטוב והמטיב  ועל הטובה תהיה משובחת, 
ה קטנה, כגון אם הוא מצא  רעמזה  הגם שיהיה לו  

מציאה, והוא חושש שהמלך יידע מזה, והוא ייענש  
על מה שהוא לא הביא את המציאה לאוצר המלוכה.  

  כגון הרי זה תפלת שוא,  המתפלל על מה שכבר היה  
ואומר יהי רצון שתלד אשתי זכר    ,אשתו מעוברתש

היה בא בדרך ושמע קול  או אם הרי זו תפלת שוא, 
בתוך  הצעקה  ומר יהי רצון שלא יהיה  וא  ,צווחה בעיר

שוא תפלת  זו  הרי  כלים  ביתי  ומה שמברכים על   .
אלא אפילו  ממש,  חדשים  אם הם  לא דוקא  חדשים זה  

הוא מברך    ,לו  חדשיםשהם    אלאם הם משומשים, א 
במתנה, הוא  ניתנו לו  אם הכלים  ועליהם שהחיינו.  

שהרי כאן הוא לא החליף  אומר ברוך הטוב והמטיב, 
לבש בגדים  את כספו בכלים, אלא כל ההנאה שלו.  

אז  העושה סוכה    .אומר ברוך מלביש ערומים חדשים  
ברוך    ,בזמן בניית הסוכהאומר  הוא    ,לעצמואם זה  

ואם הוא  אשר קידשנו במצותיו וציונו לעשות סוכה,  
ת סוכה,  יי עש, הוא מברך על  לאחריםבונה את הסוכה  

אומר ברוך אשר  הוא    ,בסוכה  תס לשב נכנוכשהוא  
וציונו לישב בסוכה,     וכיון שבירך קידשנו במצותיו 

לברך עליה  לחזור ו יום טוב הראשון אינו צריך    לילב
(ואם הוא יצא, הוא    אם הוא לא יצא מהסוכה עוד,  

פעם)   שוב  לברך  לעצמוהקושר  וכן  יצטרך    ,לולב 
לעשות   וציונו  במצותיו  קידשנו  אשר  ברוך  אומר 
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  לע  , הוא מברךלאחרואם הוא קושר לולב  ב,  לול 
כשהוא נוטלו אומר על נטילת לולב,  ו  .ת לולבייעש
כל יום זה מצוה  כיון שיום כים בכל מבר על הלולב ו

לעצמו אומר לעשות    ,מזוזה  הכותב   -  העושהנפרדת.  
ה את  כשהוא קובעות מזוזה,  ייעש  ל ער  חֵ מזוזה, לאַ 

  ,העושה תפילין  .אומר על מצות מזוזה  המזוזה בבית
לעשות תפילין,לעצמו   אומר על  לאחר    אומר  הוא 

  . , כשהוא לובש אומר על מצות תפיליןעשיית תפילין
הוא  לאחר    לעשות ציצית,העושה ציצית לעצמו אומר  

להתעטף  ,  בו אומרנתעטף    אומר על עשיית ציצית,
התורם והמעשר אומר ברוך להפריש תרומה  בציצית.  

לאחר  ותמעשרו ע,  אומר  תרומה    תהפרש   ל הוא 
השחיטהברוך    אומרהשוחט    ות.ומעשר (ולא    על 
לשחוט, אלא התורה    כיון שאין ִמְצָוה  'לשחוט'  מברכים

אומרת שאם הוא רוצה לאכול בשר, הוא צריך לאכול  
  . אומר על כיסוי הדםאת הדם  המכסה  .  )רק שחוט

המילה,  מ המל   על  להכניסו  וברך  אומר  הבן  אבי 
אבינו,   אברהם  של  שם  ו בבריתו  אומרים  העומדים 

כן תכניסהו לתורה    ,כשם שהכנסתו לברית  לאבי הבן,
ברוך אשר קידש   ומברכים,, ולמעשים טובים ולחופה

וחוק  אמו,  מבטן    ידיד  )את יצחק אבינו שהוא נקרא(
שָׂ  הברית  (  ם בשאירו  את  לעשות  חוק  נתן  והקב"ה 

חתם באות    )של יצחק, הקב"ה(וצאצאיו    )בבשרומילה  
בשכר  ש  ) ולכך מבקשים מהקב"ה(על כן    ,ברית קודש

ה  וֵ צַ   , ל חי חלקינו צורינואֵ ,  )של הברית מילה(זאת  
שעם ישראל לא ֵירדו  (  נו משחתלהציל ידידות שאיר 

בבשרינו  )לגיהנם ם  ׂשָ אשר  בריתו  למען  בזכות  ( , 
  . ת ברוך אתה ה' כורת הברי )הברית מילה

מברכים, המצוות    וי"א לעשייתן,    )לפני(  עובר  ועל 
הוא לא  יש חשש שאולי בסוף שכיון בשעת עשייתן, 

  שמואל וכן    יקיים את המצווה, וזה יהיה ברכה לבטלה.
חוץ    , כל המצות טעונות ברכה בשעת עשייתןש   ,אומר

יכולים    , מתקיעה לא  שהרי  התקיעה,  לפני  שמברך 
ולברך יחד,   שאם הוא טמא רגיל,    ,וטבילהלתקוע 

הוא    ,הוא מברך לפני הטבילה, ואם הוא בעל קרי
מברך אחרי הטבילה, כיון שבעל קרי אסור בברכה,  
וכן גר, מברך לאחר הטבילה, שהרי לפני הטבילה  

הוא    ,בבעילה וכן המקדש אשה הוא עדיין לא יהודי, 
  -מברך את ברכת האירוסין, לפני עשיית המצווה  

(לשמור  מברכים תפילין של יד ב   וכן לפני הקידושין. 
לפני החליצה (שהרי    - לפני עשיית המצווה  חוקיו)  

מברכים את הברכה בזמן חליצת תפילן של ראש),  
וכן על הנחת תפילין של ראש מברכים לפני עשיית  

בשעת הנחת התפילין של יד,  המצווה שהרי מברכים 
וכאן אין חשש שלא יקיים את המצווה וזה יהיה ברכה  

כיון שהוא מיד מניח את התפילין של יד,    לבטלה, 

או לעניין החליצה הרי הוא חולץ מיד את התפילין  
  של ראש. 

  {דף צב}

השחיטה אומר    ועל  יוחנן  לפני    שמברכיםרבי 
שמברכים רק לאחר  יוסי בן נהוראי אומר  ו ,  הטישח ה

חוששים    השחיטה,  שאנחנו  ה  שחיטהשמא  כיון 
יה טרפה  אבל לא צריך לחשוש שהבהמה תה   ,לקלק תת

כיון שהבהמות בחזקת כשרות, ולכך גם אם בא זאב  
  יכולים לאכול את הבשר. מעיים  הבני  ולקח את 

ומה שאמרנו שהמתפלל על העובר שיהיה זכר שזה  
זה   שוא,  כבר  דוקא  תפילת  על  כשהאשה  יושבת 

כתוב  שהרי  יכולים להתפלל,   אבל קודם לזה ר המשבֵּ 
ַיד ַהּיֹוצֵ   בפסוק  ּבְ ה ַכחֶֹמר  וכמו שיכולים לשנות    ר ִהּנֵ

את החומר והטיט באמצע עשיית הכלי, ולעשות ממנו  
ָרֵאל כלי אחר, ית ִיׂשְ ָיִדי ּבֵ ם ּבְ ן ַאּתֶ כך הקב"ה יכול  ,  ּכֵ

וכן    לשנות ולעשות מזכר לנקבה, עד שעת הלידה.
דינההתחילת   של  היה,    -   עיבור  אחר  מֵ אבל  זכר 

ה ש לכך  תפללה  רחל  ַאֵחר,  בן  לה  יוסיף  שהקב"ה 
ת וזה מה שכתוב "נקבה,  ל  הפךנ העיבור     ְוַאַחר ָיְלָדה ּבַ

יָנה  ָמּה ּדִ ְקָרא ֶאת ׁשְ תפללה  רחל האחר ש דהיינו ל   "ַוּתִ
ֵבן אז העיבור רחל  ו  .נקבה ל  הפךנ   שיהיה לה עוד 

היא  ,  נביאה  היתה אחר"אמרה  שהרי  דהיינו    "עוד 
ליעקב אבינו,    רחל ידעה שיהיה רק עוד בן אחדש

  . יהיה ממני והיא התפללה שזה  

בטוח אני  , שבעיר הוא יכול לומר  שומע קול צווחהוה
אלו בתוך ביתי,   הלל הזקן  וכן היה מעשה בשאין 
בטוח אני שאין אלו  ש  אומרששמע קול צווחה בעיר, ו 

מּוָעה ָרָעה לֹא ִייָרא    וזה כמו שכתובבתוך ביתי,   ְ ִמׁשּ
ה'ָנכֹון ִלּבוֹ ולמה? כיון ש  ֻטַח ּבַ   .  ּבָ

שתים מתפלל  לכרך  ואחת    ,הנכנס  בכניסתו  אחת 
יהי רצון מלפניך    ,אומר  אבכניסתו הודהיינו  ביציאתו,  

שלא יעלילו עלי איזה    שתכניסני לכרך זה לשלום,
ו לפניך  הוא  ביציאתו  עלילה,  אני  מודה  אומר 

זה לשלום,   ,בן עזאי אומר ארבע  שהוצאתני מכרך 
הודאה לשעבר    נותןו  ,שתים בכניסתו ושתים ביציאתו

בכניסתו הוא אומר  , דהיינו  וצועק על העתיד לבא
ואחר  יהי רצון מלפניך שתכניסני לכרך זה לשלום,  

הוא    נכנס שהוא   לפניך  לעיר,  אני  מודה  אומר 
לשלום ש שנכנסתי  מבקש  והוא  מתוכו  ,  תוציאני  כן 

כרך זה  כשיצא אומר יהי רצון שתוציאני מ   .לשלום 
מודה אני לפניך שהוצאתני    ,אומר  מהעיר  לשלום, יצא

ולשלום לביתי  ,  שתוליכני  מלפניך  רצון  יהי  כן 
הוא אומר  אז  אם הוא לא ממשיך לביתו,  ו   ,לשלום

  ומה למקום פלוני לשלום, וממשיך את תפילת הדרך.  
צריך להתפלל את התפילה הזאת זה דוקא אם הוא  ש
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גויים, של  לעיר  ש   נכנס  חשש  עליו  שיש  יעלילו 
אם  וישראל אין צריך לברך,  עיר של  אבל בעלילות,  

אפילו במדורות ישראל צריך    ,היה מקום שהורגין שם
איזה עלילה,  לברך   שיעלילו עליו  כיון שיש חשש 

  ולא יהיה מי שילמד עליו זכות. 

הכסאה לבית  ואחת    אחתמתפלל    ,נכנס  בכניסתו 
  אותו,  הוא אומר למלאכים המלוויםביציאתו, בכניסתו  

דרך ארץ הוא    ,כבוד לכם המכובדים משרתי קודש
  , והמתינו לי בחוץ,פנו דרךלצאת ליציאות, ולכך  

אומר, ברוך אשר    אכשהוא יוצא הו  .ברוך האל הכבוד 
  וכו'. יצר את האדם בחכמה  

בכניסתו ואחת ביציאתו,   נכנס למרחץ מתפלל אחתה
שתצילני    ,אומר  אהובכניסתו   מלפניך  רצון  יהי 

ואל יארע    ומן המפולת,  , ומהיזק החמין  , משריפת האש
בית המרחץ היה עשוי  כיון שדבר בנפשי,   בימיהם 

גבי עמודים, ותחת   גיגית גדולה המונחת על  כמין 
חשש   היה  וא"כ  האש,  את  מדליקים  היו  הגיגית 

יפול לאש, וכן היה חשש שהמים  שהגיגית תיבקע, ו
חמים מדא ואומר  יהיו  יזיק לו, וממשיך  וזה  ואם  י 

  ,תהא מיתתי כפרה על כל עונותי  שאני ימות  יארע
ומכיוצא בו לעתיד לבוא,  מהמוות כאן  ותצילני מזו  

שהצלתני מן    ,מודה אני לפניך  ,כשהוא יוצא אומר
לש  אומר  אבהו  'רו  .ר האוּ  שינצל  צריך  התפלל 

האש,   ומן  ניסוקת  דוקא  מהמפולת  שהיא  במרחץ 
אבל במרחץ שאינה ניסוקת  ו שאמרנו,  מלמטה, וכמ

אינו  מלמטה, אלא מביאים מים חמים למרחץ, א"כ  
בלבד חמין  מהיזק  אלא  פעמים    ,אומר  שיש  כיון 
רבי חלקיה ורבי סימון  שהמים החמים מזיקים לאדם. 

תפלת המרחץ אינה  אומרים, שבשם רבי יהושע בן לוי  
. אלא הוא יכול לומר את זה תוך כדי  טעונה עמידה 

  לוכו. הי

כשם שמברך על הטובה,    ,חייב אדם לברך על הרעה
ָכל ְלָבְבךָ   ,ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאלֶֹהיךָ   מרשנא ךָ   ,ּבְ   ,ּוְבָכל ַנְפׁשְ

היינו  בכל לבבך    , ומה הכוונה של הפסוק? ּוְבָכל ְמאֶֹדךָ 
יצר הרע  ביצר טוב וביצר רע,    ך דהיינובשני יצרי 

ר ורצון של התאוות החומריות, וגם  צֵ יֶ הכוונה היא לַ 
בזה צריך לעבוד את ה' יתברך, ע"י שהוא אוכל מתי  
כגון   באכילה,  מצווה  שיש  ומתי  לאכול,  שצריך 

זה הדרך.   וכן על  נפשך  בשבת,  אפילו  היינו  בכל 
נפשך,   את  ע"ז,  נוטל  לעבוד  לאדם  אומרים  שאם 

בכל ממונך,  היינו  בכל מאודך  ימסור את נפשו על זה.  
למסור את כל ממונו, ע"מ שלא לעבור על    שצריך

בכל  היינו  בכל מאודך    , דבר אחראיסור לא תעשה.  
בין במידה טובה שודאי   מידה ומידה שהוא מודד לך

שצריך לשבח את הקב"ה, וכן אם ח"ו בא ייסורים  

. ומכאן שצריך לברך על  הוי מודה לו על האדם ג"כ  
  הרעה. 

הר    שללא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח  
כיון   הקדשיםהבית,  קדשי    . שהוא מכוון כנגד בית 

כיון שזה נראה שהוא    ,ולא יכנס להר הבית במקלו
בה   חגורה שיש  -ובפונדתו    ,ובמנעלוממהר לדרכו, 

ש  כיון  כסף,  להניח  למסחר,  כיס  נכנס  שהוא  נראה 
רגליו שעל  כך,ובאבק  להיכנס  מכובד  שלא  כיון   ,  

להר    -ולא יעשנו קפנדריא   יכנס  הבית כדי  שלא 
דרכו,   את  הבית  ורקיקה  לקצר  בהר  מקל  אסורה 

נעול  וחומר כשהוא  הבית  בהר  ללכת  אסור  , שהרי 
נעלים שאין בזה בזיון, א"כ וודאי שאסור לירוק בהר  

  הבית. 

כל חותמי ברכות שבמקדש היו אומרים מן העולם,  
למשל אם הוא צריך לברך חונן הדעת, הוא אומר,  

ן העולם, חונן הדעת,  ברוך אתה ה' אלוהי ישראל מ
לא מאמינים בתחיית  האפיקורסים, ש משקלקלו  אבל  

חכמים  נו  קי תלכך  ,  אהבאין עולם  שאמרו  המתים, ו 
למשל אם הוא    ,ו אומרים מן העולם ועד העולםישיה 

אתה ה'   הוא אומר, ברוך  חונן הדעת,  לברך  צריך 
אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם, חונן הדעת, וזה  

  עוד עולם. כדי שידעו שיש 

  {דף צג}

שיהא אדם שואל את שלום חבירו  חכמים  נו  קי תכן  ו
ואין כאן משום הוצאת ֵשם שמים לבטלה, כיון  בשם,  

השלום,   למען  שמו  את  שיזכירו  רוצה  שהקב"ה 
ית  ולומדים את זה מבועז,   א ִמּבֵ ה בַֹעז ּבָ שנאמר ְוִהּנֵ

ֶכם  ,ֶלֶחם וכן כתוב שהמלאך    ,ַוּיֹאֶמר ַלּקֹוְצִרים ה' ִעּמָ
לגדעון  ֶהָחִיל  אמר  ּבֹור  ּגִ ָך  ִעּמְ המשנה    ,ה'  ואומרת 
ךָ כתוב  בועז, כיון ששלומדים מ  י ָזְקָנה ִאּמֶ בּוז ּכִ   ,ְוַאל ּתָ

וכן  אל תבזה את מה שזקני אומתך עושים.  דהיינו  
יש פעמים    . דהיינוֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה' ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתךָ   כתוב

עת לעשות  שכאלו מפירים את התורה, אבל זה כיון ש
בקש  שהרי  .  לה' שכתוב  כמו  מקום,  רצונו של  זה 

  שלום ורדפהו. 

ה ָמרֹום  כמו שכתוב  חייב אדם לברך על הרעה  ו ְוַאּתָ
ולכך צריך  לעולם ידך על עליונה,  דהיינו  ְלעָֹלם ה',  

שר  מלך בכש  ,בנוהג שבעולםלברך גם על הרעה, ו 
הכל מקלסין  רחמים בדין,  כשהוא נותן    ,יושב ודן  דםו

הכל מרננים  עונש    וכשהוא נותןאבל  אותו,  ומשבחים  
מדאי,החמי ש   אומריםו אחריו,   יותר  הקדוש    ר  אבל 

כולם    ,אלא ואתה מרום לעולם ה'  ,ברוך הוא אינו כן
מצדיקים עליהם את הדין, ויודעים שהדין דין אמת,  

ט  וכן כתוב  וזה נעשה ג"כ בחסד וברחמים.   ּפָ ֶחֶסד ּוִמׁשְ
יָרה ָרה  ,ָאׁשִ   ב"ה,אמר דוד לפני הק דהיינו    ,ְלָך ה' ֲאַזּמֵ
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אם אתה  בין  ו   ,אשירה  -   חסדאתה עושה עמי  אם  בין  
בין כך ובין כך  ו אשירה,    ג"כ   -  משפט  עושה עמי

אלִֹהים  כתוב בפסוק  וכן .ה' אזמרהך ל   )מדת הדין( ּבֵ
ָבר ל ּדָ ה'    , ֲאַהּלֵ ָבר  )מדת הרחמים(ּבַ ל ּדָ   וכן כתוב,,  ֲאַהּלֵ

א   ָ ֶאׂשּ ְיׁשּועֹות  ם ה' ֶאְקָרא  - ּכֹוס  ָצָרה    אם   , וגם ּוְבׁשֵ
ם ה' ֶאְקָרא  -  ָיגֹון ֶאְמָצא וְ  בין על הישועות    דהיינו  . ּוְבׁשֵ
ה' ָנַתן    וכן כתוב  . בשם ה' אקרא  -   בין על הצרהו

ם ה' ְמבָֹרְך,   לי את  נתן  ה'  כש דהיינו  ַוה' ָלָקח ְיִהי ׁשֵ
זה היה  אותה  לקח  ה'  כש גם  ברחמים, וזה היה  הטובה  
הקב"ה  לי את הטובה  נתן  ה'  כש ויותר מזה,    ברחמים,

נמלך בבית  הוא    ,לקחה'  וכשאבל    ,לא נמלך בבריה
כל מקום שנאמר  ב   הרי"ו ו אשהרי כתוב וה' בו דינו,  

ר    כתובכמו ש ובית דינו,    קב"הההיינו    "וה'" ּבֶ ַוה' ּדִ
ָרָעה התייעץ  ָעֶליָך  שה'  דהיינו  האם  .  דינו  בבית 

  לעשות רע לאחאב. 

לעשות  המצוות    וצריך  ומירא את  ולמה? המאהבה   ,  
דע כי    לחטוא,  שאם באתכיון    ,ה מאהבהעשֵ אלא  

הוא  שהרי  ואין אוהב שונא,    את הקב"ה  אתה אוהב
ו את אוהבו.  לצער  כיון    ,ה מיראהעשֵ כן  לא רוצה 

ואין ירא  מהעונש  דע שאתה ירא    ,טושאם באת לבע
  שהרי הוא פוחד מהיסורים.  ,מבעט

שאותו אחד הולך  (   פרוש שיכמיא}    ;שבעה פרושין הן
יחשבו שהוא  עם ֵחפץ של מצווה על כתפו, ש כל הזמן  

אומר לכולם  (ש  פרוש ניקפיב}  ,  סוק כעת במצווה)ע
,  אני ממהר לעשות מצווה)כיון ש  ,תמתין לי -  אקיף
קיזאי ג}     ,אחת  ומצוה  אחת   עבירה   (שעושה   פרוש 

פרוש מה  ד}  ,  )אומר שהוא מקזז מצוה מול עבירהו
לצדקה,  כשאת    אומר(ש   הנכיי  נותן  אני  כספי  ל 

ש במצוות  חובתי  ה}  ,  )עושהומתגאה  אדע  פרוש 
אומר תאמרו לי איזה חטא עשיתי שאעשה  (ש  ואעשנה
עד כאן    ,הוא דומה לפרוש קיזאי)  - זה מצווה  כנגד  

ובים. ויש שני פרושים טובים,  הם הפרושים הלא ט
  ,(שהוא עושה את המצוות מיראה)  פרוש יראהו}    הם, ו

אין  ו.  )עושה את המצוות מאהבת ה'(ש  פרוש אהבהז}  
  כאברהם שהוא    ,אלא פרוש אהבה  ,לך חביב מכולם

  . אבינו

כמו    ,טובשלו ליצר הרע  את האברהם אבינו עשה  
שמשמע ששני  ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך,    , בוכת ש

לפני   נאמנים  היו  שבלבבו  שמא  והקב"ה,  היצרים 
תאמר שאברהם אבינו הפסיד את שכרו, שהרי אין לו  

הרע,   כתוביצר  הברית "  לכך  עמו  דהיינו וכרות   "  
שהוא יקבל שכר מושלם על כל מה שהוא עשה, כיון  
שמה שאין לאברהם אבינו יצר הרע, זה כיון שהוא  
שיעבד את יצרו לאבינו שבשמים, ולכך הוא יקבל  

ו יכל לשעבד את יצרו,  את שכרו המלא. ואברהם אבינ
אבל דוד לא היה יכול לעמוד  ולהפוך אותו לטוב,  

י ָחַלל   כתובוכמו ש ,הרגולכך ביצר הרע,  -בו  ְוִלּבִ
י ִקְרּבִ , דהיינו שתאוות לבי שזה היצר הרע, הרי הוא  ּבְ
  מת בקרבי.  -חלל 

ב שהרמעשה  לפני  למות  לדון  אותו    ודיעמ"ע 
  א קרשל ק"ש ור"ע  והגיע זמן  טונוסטרופוס הרשע,  

או    !סבאטונוסטרופוס הרשע,    ואמר ל שמח,  "ש וק
ולכך אתה    , םמבעט ביסורישאתה    וא שאתה מכשף,  

תיפח רוחיה  ר"ע    ואמר ל יכול לקרוא ק"ש עכשיו,  
, אלא כל  ביסוריןולא מבעט  (תמות), אני לא מכשף  

הייתי מצטער ואומר מתי יבואו    ק"שתי  א קרכש יומי  
לידי, בק"ש  שלשתן  אומרים  ה'    שהרי  ֵאת  ְוָאַהְבּתָ 

ָכל ְלָבְבךָ   ,ֱאלֶֹהיךָ  ךָ   ,ּבְ והרי  ּוְבָכל ְמאֶֹדָך,    ,ּוְבָכל ַנְפׁשְ
אבל  בכל לבי ובכל ממוני,  אני אהבתי את הקב"ה  

לא התנסיתי, ועכשיו שהגיע הזמן שאני   ,ובכל נפשי
והגיעה    ,בכל נפשימתנסה האם אני אוהב את הקב"ה  

ולא הסחתי את דעתי מהקב"ה, לכן    ,ת שמעיא זמן קר
את כל    גמורלא הספיק לאני קורא ק"ש ושמח, ור"ע  

  של ר"ע, ה' יקום את דמו. עד שפרחה נשמתו  הק"ש  

עשרים  כתלמיד  נחמיה עימסוני שימש את רבי עקיבה  
שנה וגמים  שמדו  לִ ר"ע  ו  , ושתים  ,  ריבויזה  אתים 

שאל א"כ  נחמיה העימסוני  ו  ,מיעוטזה  אכין ורקין  ו
ים ממה שכתוב  יָרא  "ֶאת"  מה ְמַרּבִ אמר    ,ה' ֱאלֶֹהיָך ּתִ

ואת  ר"ע, שזה בא לרבות שצריך לירא את הקב"ה    ול
  . תורתו 

כיון    שזה לשמאל השכינה,צפון,    לכיוון  השתיןצריך ל
צריך  ליציאות  ולצאת  שהשכינה נמצאת בצד מערב,  

כדי שאחוריו יהיו לצד צפון.    ,דרום  לעשות לכיוון
שרואים    הצופים ולפניםהר  מן  אם הוא נמצא  זה  וכל  

המקדש,   הבית  את  למדנו  משם  אחרת  ובברייתא 
ליציאות, ואחוריו    שהיוצא  למזרח  פניו  יתן  לא 

מערב,למערב בצד  שורה  שהשכינה  כיון  אלא    , 
שצריך להקפיד על זה רק  ר' יהודה אומר  ו  , לצדדין

  שרק אם רבי יוסי אומר  ו  ,קיים  המקדששבית    זמןב
שרואים משם את הבית  מן הצופים ולפנים,  הוא נמצא  
זה  אומר    "ערוהמקדש,   על  להקפיד  בכל  שצריך 

  . ור"ע אומרשמסתיר אותו  כותל  שםאין  אם  ,  מקום
לבית הכסא, שהיה בשדה,  נכנסתי אחר רבי יהושע  ש

באיזה אופן ר' יהושע רבו מתנהג    לראותבמקום גלוי,  
אמר    ?מה ראית ו  לר"ע   תלמידיו לו    ו אמרבבית הכסא,  

ור' יהושע    כלפי דרום,היו  ופניו  שב  י  שר' יהושע  ם לה
צניעות,  עד שישב  לא גילה את בשרו   ולא  מחמת 

ששיפשף עד  הטבעת  ישב  ממנו    כדי,  בפי  שיצאו 
אבל אסור לשבת ואח"כ לשפשף,  (   היציאות מהר וטוב

לכשפים מסוכן  שזה  ב   , )כיון  כיון  (   שמאל יד  וקינח 
בה טעמי תורה, לכך צריך    שביד ימין אוכלים ומראים 
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  י אחר  נכנסבן עזאי  וכן  .  ) להקפיד שהיא תישאר נקיה
  "ע וראה שכך הוא התנהג. ר

  {דף צד}

  ,ובאבק שעל רגליו  ,הר הבית במנעלולכנס  הי ל אסור  
חגורה שמניחים    -ואפונדתו   ,ומעותיו צרורין בסדינו

שזה מגולה, כיון שזה  עליו מבחוץ,  נמצאת  בה כסף  
מֹר ַרְגְלָך    הולך שם לסחורה. שהרי כתובנראה שהוא   ׁשְ

ָהֱאלִֹהים ית  ּבֵ ֶאל  ֵלְך  ּתֵ ר  ֲאׁשֶ בהר  ורקיקה    .ּכַ אסורה 
של כבוד    דרך  מה אם נעילה שהוא ו  מקל וחומרהבית  

נעלים,  אסוראפי"ה   להר הבית עם  ה  קיר י  להיכנס 
ֵאין    וכן כתוב  שאסור,  ש"בזיון לא כ דרך    ה זש י  ּכִ

ַהמֶּ  ַער  ׁשַ ֶאל  ק,  ָלבֹוא  ׂשָ ְלבּוׁש  ּבִ לפני    ם אוא"כ  ֶלְך 
  ,בלבוש שקאסור לבוא  ליחה סרוחה  אחשורוש שהוא כ

  . שאסור להר הבית בצורה מבוזהעל אחת כמה וכמה  

היו אומרים    אלא,  לא היו עונין אמן בבית המקדשו
לעולם ועדאחר המברך,   כבוד מלכותו    ,ברוך שם 

םַוּיֹאְמרּו    שהרי כתוב בפסוק ֲרכּו ֶאת    וכו'  ַהְלִוּיִ קּומּו ּבָ
, שזה נוסח הברכה  ה' ֱאלֵֹהיֶכם ִמן ָהעֹוָלם ַעד ָהעֹוָלם
יענו והשומעים  המקדש,  בֹוֶדָך    בבית  ּכְ ם  ׁשֵ ִויָבְרכּו 

ועד,   לעולם  וצריך  דהיינו ברוך שם כבוד מלכותו 
וברכה  לומר ברכה  כל  שכתוב ,  בשכמל"ו  על    כיון 

רָ " ל ּבְ הּוְמרֹוַמם ַעל ּכָ דהיינו על כל ברכה    "ָכה ּוְתִהּלָ
  תן להקב"ה תהילה. 

גזרו ב ד של מעלה  "ב ו  ,של מטה  ד"שלשה דברים 
שלא יהנו מהשלל  חרמה של יריחו  א}    ,תםאי   הסכימו

ְוַגם ָעְברּו ֶאת  (שהרי כשמעלו בחרם כתוב    של יריחו 
יִתי" ר ִצּוִ ִריִתי ֲאׁשֶ ב"ד של מעלה  ש  וזה כיוןאֹוָתם,    " ּבְ

מּו    כתוב(כמו ש  ומגילת אסתרב}    .ם) העמהסכימו   ִקּיְ
וגו',   לּו  למטה).ְוִקּבְ שקבלו  מה  למעלה,  ג}    קיימו 

הסכים עם זה,  מעלה  של  ב"ד  ו(   ושאילת שלום בשם 
ָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ה'שהרי כתוב   ָך    ,ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ,ַוּיֵ ה' ִעּמְ
ֶהָחִיל ּבֹור  דרש    ,ּגִ המלאך  שגם  מכאן  רואים  וא"כ 

רבי אבון בשם רבי יהושע בן  ו  ,)בשלום גדעון בֵשם
עזרא קנס  שהגם שהמעשרות,  לעניין אף  אומר ש לוי

שי הלויים,  גם לכהנים,    וכלואת  את המעשר  לתת 
שם,   שכתוב  ית  וכמו  ּבֵ ֶאל  ר  ֲעׂשֵ ַהּמַ ל  ּכָ ֶאת  ָהִביאּו 

ית ָהאֹוָצר זה  ושם  המקדש,  לבית  דהיינו  גם  ,  חלק 
כתוב שלכהנים,   ַעד  ם  אפי"ה  ָרָכה  ּבְ ָלֶכם  ַוֲהִריקִֹתי 

ִלי ָדי א"כ מוכח שבית דין של מעלה הסכימו עם  ו , ּבְ
התקנה הזאת, כיון שאם לא היו מסכימים עם התקנה,  
ולא היה   כראוי,  נתנו את המעשר  יוצא שלא  א"כ 

ִלי ָדי "  ומה שכתובמגיע שפע של ברכה.   היינו    "ַעד ּבְ
על ריבוי הגשם אסור לומר דיי.  בה גשם, ששירד הר

יתעייפו    -עד שיבלו    והברכה תהיה כל כך בשפע,
ברכות דיינו  מלומר  הרבה    ,שפתותיכם  כ"כ  שיהיה 

ופירות,   יהיה מקום לאחסן אותם. עד  תבואה    שלא 

ךָ בפסוק    בו כת ִאּמֶ ָזְקָנה  י  ּכִ בּוז  ּתָ אם  דהיינו    ,ְוַאל 
למדת איזה דבר הרבה מאוד פעמים, עד שזה כמו  

אלא תמשיך    אותם,אל תבזה  שהוא ישן אצלך, אפי"ה  
אם יש איזה מצווה שעם ישראל  וכן  לחזור עליהם,  

נזדקנו ונחלשו מלקיימה, תעמוד וְתַחֵזק את המצווה  
אלקנה  מוכ ש ו למצו  שעשה  לרגל,  עליה  נחלשה  ת 

היה    בזמנו, ,  לרגללעלות  את ישראל  מעודד  והוא 
ֵמִעירֹו    שכתובכמו   ַההּוא  ָהִאיׁש  ֲחֹות    -ְוָעָלה  ּתַ ְלִהׁשְ

לֹה ׁשִ היה צריך שיהיה כתוב,    הרי, וְוִלְזּבַֹח ַלה' ְצָבאֹות ּבְ
שאלקנה  ועלה האיש ההוא לשילה להשתחוות, אלא  

כדי לזרז אותם    בב בין עיירות ישראליס עלה מעירו, ו
  , ורק אח"כ הוא הגיע לשילה. לעלות לרגל

רבי נתן  ו  ,עת לעשות לה' הפרו תורתךכתוב בפסוק 
הפסוק   את  החכמים    ,ודורשמהפך  ֵהֵפרּו  שלפעמים 

, כגון אליהו שהקריב בהר הכרמל, הגם שזה  ּתֹוָרֶתךָ 
נראה כקדשים בחוץ, אבל הוא עשה את זה כיון שיש  
מועילה   לא  שהע"ז  להוכיח  לה',  לעשות  וזמן  עת 

מן שהוא לומד,  , שיש זתורתול העושה עתיםו   כלום. 
את התורה,    הרי זה מיפר   ויש זמן שהוא לא לומד,

  מאוד,  עמוד והתחזק בהשלא לומדים כ"כ,    אם ראיתו
  עת לעשות לה'שהרי כתוב,    ואתה מקבל שכר כולם,

שאם    ,הלל הזקן היה אומרו   . ךהפרו תורת ש בזמן    -
אתה רואה שחכמי ישראל לא מלמדים את התורה,  

ַלֵמד אתה לאחרים, הגם שאתה לא ראוי כ"כ,   אם  וּתְ
ַלֵמדחכמי ישראל מלמדים,   שהרי אתה לא ראוי    ,אל ּתְ

אם ראית את התורה שהיא    , וכן היה הלל אומרכ"כ.  
ַלֵמד לאחרים, אבל   ,חביבה על ישראל אל    ואם לאו   ּתְ

ַלֵמד,   מה    ,אמר רבי אלעזר  התורה.  לא לבזות אתש ּתְ
ולא יכולים    ,התינוק הזה צריך לינק בכל שעה שביום

זמן,   כך כל אדם שבישראל צריך ליגע  לקבוע לו 
ואסור לעשות זמן מסויים  בתורה בכל שעות שביום, 

לתורה,   עיתים  קבעת  שכתוב  ומה  התורה.  ללימוד 
הכוונה שבאותו הזמן, הוא רק לומד ולא עוסק בשאר  

וגם  הדברים,   במלאכתו  עוסק  הוא  הזמנים  ובשאר 
עוסק בתורה, אבל אם הוא עושה להיפך שהוא קובע  
זמן ללימוד התורה, שבשאר הזמנים הוא לא לומד,  

  זה לא טוב. 

רעה, אבל ריבוי הדיבורים  ובכל ריבוי הדיבורים יש  
כל שקר זה לא טוב, אבל שקר   וכןטוב,    בתורה זה

טוב,   זה  התורה  שאם  לעניין  האם    שואליםדהיינו 
מסכת פלונית, והוא אומר שלא, זה טוב, כיון   תלמד
מים  ויום תעזביני יאם    ;בו מצאו כתדרך ענווה.  משזה  

שיצאומשל  אעזבך,   מטברי  ,לשנים  ואחד    ה אחד 
לא הספיקו לפרוש זה  ו פגשו,  נ  הם בדרך  ו   ,ימציפור 
שו  ,הרבהמזה   מילזה  עד  מיל  ,הלך  נמצאו    ,וזה 
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וכן לעניין התורה, אם  ן,  יזה מזה שני מיל  רחוקין
כביכול   התורה  אחד,  יום  התורה  את  עוזב  הוא 

זה  מתרחקת ג"כ ממנו יום אחד,   וא"כ הם רחוקים 
אשה שהיתה יושבת וממתנת  כן משל לו   מזה יומיים.

,  בדעתו להינשא להכל זמן ש להתחתן איתו,    לאיש
לו,    היא וממתנת  דעתו  אבל  יושבת  שהפליג  כיון 

ולכת  ה היא    , והוא לא רוצה להתחתן איתה, א"כממנה
כך גם לעניין התורה, כל זמן שאדם  ור,  ונישאת לאחֵ 

חושב על התורה, התורה חושבת עליו, אבל אם אחד  
  מתייאש מללמוד, התורה מתרחקת ממנו. 

שאינו    ,אין לך אחד מישראל  ;תני בשם רבי מאיר
קורא  הוא לפני ש הרי  ש בכל יום,  מברך מאה ברכות 

ואוכל את פתו    ,מברך לפניה ולאחריההוא    ,שמע  את
ומתפלל שלשה פעמים שמונה    ,ומברך לפניה ולאחריה

ברכות בכל תפילה, א"כ יוצא שכל אחד מברך  עשרה  
וכן היה רבי  מאה ברכות כל יום (כתקנת דוד המלך).  

אומר המצות    ;מאיר  שאין  בישראל  אדם  לך  אין 
אותו,   לו  מקיפות  יש  ו הרי  בראשו  תפילין  תפילין 

ארבע ציציות בטליתו מקיפין  ו  ,ומזוזה בפתחו  ,בזרועו
  וזה מה   וא"כ יוצא שהוא מוקף בשבע מצוות, אותו,  

ֵטי ִצְדֶקָך,  ּפְ יָך ַעל ִמׁשְ ְלּתִ ּיֹום ִהּלַ ַבע ּבַ   וכן   שדוד אמר ׁשֶ
המלאכים היוצאים    -אומר חֶֹנה ַמְלַאְך ה'  דוד היה  

ֵצם   , ועי"זָסִביב ִליֵרָאיומהמצוות, והם נמצאים     ַוְיַחּלְ
המלך   וכשדוד  הצדיקים.  על  שומר  נכנס  הקב"ה 

עצמו  ולמרחץ   את  אמרשהוא  ראה  לי    ,ערום  אוי 
במילה  ונזכר    כיון שהביט  , אבלשאני ערום מן המצות

ַח    וזה מה שכתובהתחיל לקלס להקב"ה,    ,שלו ַלְמַנּצֵ
ִמיִנית ִמְזמֹור ְלָדִודַעל הַ  ְ , דהיינו על המצווה שניתנה  ׁשּ

  ליום השמיני, שהיא לא עוזבת אותנו. 

חנינא רבי  בשם  אלעזר  רבי  חכמים    , אמר  תלמידי 
ַנִיְך ִלּמּוֵדי    כתובוכמו שמרבים שלום בעולם,   ְוָכל ּבָ

ָנִיךְ  לֹום ּבָ ְוַרב ׁשְ   - . אל תיקרי בניך אלא ּבֹוָנִיך  ה' 
את העולם ע"י לימוד התורה, שהרי  בונים  הת"ח ש 

כתוב "ורב שלומם", ומזה שכתוב    להיותהיה צריך  
בונים  יך", מוכח שזה הולך על הת"ח, ש"ורב שלום בנ

  את העולם, ע"י עסק התורה שלהם. 

  פרק הרואה בלי נדר  הדרן עלך  

  וחסלת מסכת ברכות 

  את כל המסכת מתחלתו ועד לסופו.  מבורך הקב"ה שסייע לנו ללמוד - בריך רחמנא דסייען מריש ועד כען


