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הקדמה
התלמוד משול לים – "ים התלמוד".
בהבנה ראשונית ,דימוי זה בא ללמדנו על היקפו ועומקו .כל עולם ההלכה והמחשבה בנויים על התלמוד.
בהבנה נוספת אפשר לומר שהדימוי לים הוא גם בשל מראהו החיצוני .1דף הגמרא מורכב מטקסט רציף ,שאינו
מפוסק ואינו מחולק לפסקאות .במבט שטחי הוא נראה כפי שהים נראה מרחוק – מרחב אחיד ומונוטוני ,אך
המתקרב אל הים ,רואה שהים רועש וגועש .כך למעשה גם תלמודנו.
קושיות ותרוצים ,דחיות והוכחות ,שאלות ותשובות ,אמוראים הנלחמים במלחמתה של תורה ,תקופות שונות
ובתי מדרש שונים – שונים במיקומם הגאוגראפי ושונים בראייתם ובמחשבתם – אך כולם נמצאים  -יחד ,באותו
מרחב תלמודי ,באותו ים התלמוד .באותה "תורה שבעל פה".
"גמרא סדורה" מנסה להראות ללומד את הגלים ,ולגרותו להיכנס לתוך "ים התלמוד" ,וליצור גלים חדשים –
לתורות והחידושים המתחדשים ,ללמדנות ולהפנמה של הנשמה הגדולה של נשמת האומה הגלומה בתוך ים
התלמוד ,שאלפי שנים עם ישראל לומד אותה ומוסר את נפשו עליה ,עד שאף הגוי מבין וקורא ליהודי – "היהודי
התלמודי".
ב"גמרא סדורה" חילקנו את הגמרא לסוגיות ,כל סוגיה חילקנו לפסקאות ,הוספנו ניקוד ופיסוק ,דברים
המאפשרים ללומד לעקוב אחרי מהלך הדיון ,ולראות בראיה טובה יותר וכוללת יותר את התמונה השלימה של
בית המדרש ומבנה של הסוגיה ,ולא לטבוע בים הפרטים.
הגמרא היא המרכיב היסודי של התורה שבעל פה ,כשמה כן היא ,עיקר הלימוד הוא בעל פה ,בחברותא ,בבית
המדרש .הגמרא הכתובה היא רק הכלי הגופני המחזיק את הנשמה ,היצירה המחברת את תורת ה' עם חכמי
תורה שבעל פה ממשה רבינו עד ימינו אנו.

 1רעיון זה הובא על ידי הרב מיכאל ויגודה בהקדמתו לגמרא ערוכה על פרק המפקיד ,תשנ"ט.
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גמרא סדורה
"ריש לקיש אמר :אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל  -בשביל משנתו שאינה סדורה עליו ,שנאמר:
"והוא לא פנים קלקל" (קהלת י,י) .מאי תקנתיה?  -ירבה בישיבה ,שנאמר" :וחילים יגבר ,ויתרון הכשיר
חכמה"  -כל שכן אם משנתו סדורה לו מעיקרא .כי הא דריש לקיש הוה מסדר מתניתיה ארבעין זמנין כנגד
ארבעים יום שניתנה תורה ,ועייל לקמיה דרבי יוחנן ,רב אדא בר אהבה מסדר מתניתיה עשרין וארבע זמנין
כנגד תורה נביאים וכתובים .ועייל לקמיה דרבא( ".תענית ז ע"ב)

כותב רבי עקיבא איגר:
" ...והנני רואה שבני הגאון נרו יאיר כבר קרוב להתחיל בדפוס ,אבקשך בני ידידי לפקוח עין על זה שיהיה
נדפס על נייר יפה דיו שחורה ואותיות נאותות ,כי לדעתי הנפש מתפעלת והדעת מתרווחת והכוונה מתעוררת,
מתוך הלימוד בספר נאה ומהודר (וההיפוך בהפכו ,אם הכתב מטושטש והוא כמעט כדרך מה שאמרו ז"ל ,כל
הקורא בלא נעימה וכו'  ...ונתתי להם וכו' ומשפטים לא יחיו בהם) .כי אלו מעירים ומשמחים הנפש והכוונה
נכונה עם השמחה אל הדיבור הן כמו נשמה וחיות אל הגוף( ".רבי עקיבא איגר זצוק"ל בהקדמה לשו"ת רעק"א)

מרן הרב קוק זצ"ל כותב אגרת בדיוק בנושא זה – על הוצאת מהדורה חדשה לתלמוד הבבלי:2
ב"ה כ"ז אייר תר"ץ
לכ' החברה אמנות ,ליד הדרת כבוד הגברת מרת שושנה פרסיץ.
הנני בזה מתכבד להציע לפני כבודם ענין נכבד שהוא מתאים לדעתי לשאיפותיהם הנעלות ,בדבר תחיית
ספרותינו ,לכל מקצעותיה .זה שנים רבות אשר חיפוש דרך להקלת לימוד התלמוד מעסיקה את החלק החשוב
של הדואגים בעד העתיד של חינוכנו בארץ ישראל ,ובחו"ל.
הגורם היותר גדול להכבדת ההבנה של התלמוד הוא היותו מסור לנו כמו שהוא ,בלא סימני הפסק ויתר
הסימנים המטעימים ומקילים את ההבנה .הרבה חלמנו שיבא זמן וימנה החסרון הזה ,ואור חדש יאיר על
שמי התלמוד ויתרבו לומדיו ומכיריו בקרבנו ,לאושר עמנו ורוחו העצמי הקשור בתגבורת המעיין החי ,אשר
ממנו הננו שואבים חיים ואורה נפשית.
והנה נהרתי מאד לראות איש אחד מיחידי הסגולה שבתופשי התורה הרבנים הצעירים ,אדם גדול בתורה
וביושר המדות והרגשות העדינות נצר מגזע היחש והמעלה של גאוני וקדישי ישראל הרב הגדול מו"ה שבתי
בורנשטיין נ"י שהוא במרץ גדול וחפץ נפשי עמוק נכנס בעבודת הקודש הזאת וסידר כבר מסות אשר היו לפני
ומצאתים ישרים ומדוייקים מאד ,ועתה כלום הדבר חסר רק שתמצא אגודה בעלת יכולת ובעלת רצון
להגשים את המחשבה הגדולה הזאת להוציאה אל הפועל ,וחושבני שאגודתכם הנכבדה היא הראויה לכך .על
כן הנני מציע לפני כבודם יחד את הרעיון ואת האישיות העובדת בו ,ואני מקוה שחפץ ד' זה בידכם יצליח
להתקשר בקשר עם עבודה והכשרה עם העובד הנאמן והעדין הזה ויצא על ידכם מפעל מזהיר אשר יתרום את
חותמו על תקופת החיים של דורנו במובן הרוחני בהבלטה רשומה לטובה ולברכת דורות.
ברגשי כבוד כבירים ובברכה נאמנה מאד,
הק' אברהם יצחק הכהן קוק
(אוצרות הראי"ה ח"ב מכתבים עמוד )9601

מתוך עקרונות אלו ,ועל פי דברי רבותינו ,מוגשת כאן מהדורת "גמרא סדורה".
מהדורה זו מתייחדת בכמה דברים:
 .9המהדורה מנוקדת ומפוסקת.
 2מרן הרב קוק זצ"ל בהסכמה לגמרא של הרב שבתי בורנשטיין כתב:
"חביבה עלי מאוד הפעולה הרצויה ,אשר התחיל האיש כלבבי  ,הרב הגדול מו"ה שבתי בורנשטיין שליט"א ,כאשר כבר הראה
חזותו לרבים בהחלק של מסכת ברכות ,שהדפיס עם הסימנים בצירוף הערותיו היקרות .ומאד שמח לבי בהודע לי כי כעת
נתכוננה חברה לשם אותה המטרה הקדושה של הוצאת ספרי תורה שבע"פ מנוקדים ומסומנים ,ע"פ השיטה של יו"ר
החב רה הרב הג' המחבר מוהר"ש הנ"ל בשם "טעם ודעת" .הנני בה מאשר את הרעיון הגדול הזה ,ומבקש מכל מכירי ויודעי
שמי לעזור להגשמתו בחיים ובפועל ,וישוטטו רבים במרחבי תורתנו הקדושה ,חיי עולם אשר נטע ד' בתוכנו ,זו תורה-שבע"פ,
שעליה כרת הקב"ה ברית עם ישראל וכל המשתתפים במצוה רבה זו יתברכו ממקור הברכות! כנה"י ונפש מברכם מקודש".

כל הזכויות שמורות  -גמרא סדורה – עמותת וכל בנייך  – vechol.banayich@gmail.comדניאל ברק ווינט 7201702200

סוגיה  ,1דף כו ,א

 .2הגמרא מחולקת לסוגיות ,כל סוגיה מחולקת לפסקאות ,וכל פסקה מחולקת ל"שורות בעלות
משמעות".
 .3שמות התנאים והאמוראים מודגשים.
 .4ציטוטים מהתנ"ך מודגשים במרכאות ,בגופן "אשכנזי".
 .5ציטוטים של משניות וברייתות במרכאות ,בגופן "פילוסוף".
 .0הגמרא עצמה כתובה בגופן ליבורנה.
 .7כל סוגיה מתחילה בעמוד חדש.
 .8הגמרא נמצאת גם בקובץ "וורד" [ניתן לקבלה אצל העורך] –
ניתן לשינויים כרצון הלומד ,להוספת חידושים ,הערות ,הזחות ,הדגשה והכנת דפי מקורות.
עצם הקריאה כך בגמרא ,מהווה בסיס משמעותי ללימוד בקיאותי או עיוני .הסוגיה מתוחמת ,הפסוקים,
משניות וברייתות שנידונים בה מופיעים בגופן מיוחד ,ומפנים את תשומת הלב למוקדי הסוגיא ,שמות
התנאים והאמוראים מודגשים כך שניתנת תשומת לב גם לבעל המימרא ולא רק למימרא עצמה,
והחלוקה לשורות מבהירה ומאירת עיניים .ניתן לעשות שימוש נוסף בסוגיות ,כגון להפוך את דף הסוגיה
לדף עבודה ,ועוד שימושים רבים.
לא באנו להכריע בדיוק הנוסח הפיסוק והניקוד על פי כללים חיצוניים – שיקולינו הוא הלומד וקלות
ההבנה הנכונה.
נוסח הגמרא הנבחר :על אף ששקלנו ,דנו וחשבנו ,לא עשינו די כדי להוציא דבר מתוקן ,וכמעט על כל
תיקון גרסה יש כתבי יד ודפוסים רבים ,וכמובן גם גירסת "הראשונים" – השארנו זאת ל'דקדוקי
סופרים' ולעיון בכתבי היד ,מהדורת שוטנשטיין כבר העירו רבות על הנוסח ,ושאר ספרי רבותינו,
והחוקרים .צעדנו בעיקר בעקבות גרסת הדפוס המקובל עם שינויים קלים כשחשבנו שזה יהיה לתועלת
הלומד.
"וכל בנייך לימודי ה'" – לכל אחד מבניו של הקב"ה יש חלק ומקום בלימודי ה' ,גם בלימוד הגמרא .אשרי
עם ישראל ,שבישועת ה' על עמו חזר לארץ ישראל ,בהתקיימות דברי הנביאים .זכה דורנו שהתרבו
ספסלי בית המדרש ודור שלם זוכה מה שלא זכו קודמיו ,לשבת באוהלה של תורה ,וללמוד שעות רבות
ביום את דבר ה'.
בפתח המהדורה נתפלל את תפילת רבי נחוניא בן הקנה בכניסתו לבית המדרש" :יהי רצון מלפניך ה'
אלהי שלא יארע דבר תקלה על ידי ,ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי ,ולא אומר על טמא טהור
ולא על טהור טמא ,ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם".
כבר בזמן המצאת הדפוס ושינוי כתיבת התלמוד הבבלי מכתב"י לדפוס היו שצווחו על השינוי והחידוש.
מהדורת הבבלי הראשונה בדפוס ,על אף שהועמדה על ידי דניאל בומברג הנוצרי ,ולאחריו על ידי
יושטיניאן ,התקבלה בבתי המדרשות ,וגם מהדורת וילנא של האלמנה והאחים ראם הלכו בעקבותיה.
כיום ,כשאנו נמצאים בדור של חידושים טכנולוגים ,זכינו ביכולת להשתמש בכלים אלו ולהקל על הלומד.
לאחר שהראתי את עבודתי בעימוד דף הגמרא והסוגיה בפני רבנים וקבלתי את הסכמתם להמשיך
בעבודתי ואף עודדוני מאוד ,וכמו כן פרסמתי באתרי האינטרנט את הדפים וקבלתי תגובות ,הערות,
הארות ומכתבי תודה ,ברצוני להציע את ה'גמרא סדורה' כעזר ללומד ,לציבור הרבנים והתלמידים.
אודה מאוד לכל אלו שיראו את ה'גמרא סדורה' וישתאו ,שידונוני בעין טובה ולכף זכות ,ושישלחו לי את
הערותיהם ,ובעז"ה אתייחס לכל הארה והערה .ידעו כולם שדנתי עם גדולי הרבנים והמחנכים בענין זה,
בשלושת המישורים :האמיתי ,החינוכי והדידקטי ,והשקעתי בזה זמן רב ומחשבה מעמיקה.
ויהי רצון ש"לא אכשל בדבר הלכה".
מותר ומצווה להעתיק או לצלם שלא למטרות מסחריות.
המעוניין בגמרא בקובץ וורד ,או כקובץ של דפי עבודה  -יכול לפנות אלי.
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אנו ממליצים ללמד את התלמידים להכין גמרא במהדורה אישית של התלמיד.3
תפילתנו היא שאכן מהדורה זו של הגמרא תסייע לכולנו בעבודת הקודש – "ללמוד וללמד לשמור
ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה".
אנו מאמינים שללומד תהיה יותר מוטיבציה לעמול בהבנת הסוגיה ,איכות הלימוד תעלה ,וישאיר חותם
ורושם חזק בנפש.
עבודת הלימוד וההבנה היא עמל תורה שאין לו סוף; אם טעינו בהבנת הגמרא ,בחלוקה לסוגיות
ולפסקאות ,בניקוד ,בפיסוק – אנא כתבו לנו ותעמידונו על טעויותנו.
לשאלות וברורים ,ניתן לפנות אלי :דוא"ל vinetd@neto.net.il :נייד6520679922 :
נשמח לקבל תרומות [פטורות ממס לפי סעיף  ]60עבור המשך הכנת מסכתות נוספות והדפסתן.
[מסכתות :מכות ,קידושין ,בב"ק פרק המניח ,ב"ב ,סנהדרין - ,כבר נעשו אך לא הודפסו .מסכת סוכה,
תענית ופרק תפילת השחר כבר הודפסו].
אסיים בתפילה והודאה לאל חי .הודאה אין קץ על כל החסד שעושה עמי .בתפילה שאזכה ללמוד
ולהאהיב תורה ולהאירה בעם ישראל ולקדש שם שמים ברבים ,לי ולזרעי ולתלמידי עד עולם.
לכל תלמידי החכמים השותפים במהדורה זו ,ורבים המה.
לאתר 'גמראנט' ומכון ממרא  -על נוסח הגמרא.
לאתר פורטל דף היומי – על נוסח הרש"י.
לר' יעקב פארן על עיצוב העטיפה.
לר' יעקב ולר' שניאור על הלוחות ,הדפסה וכריכה – דפוס "חיש" רמלה.
לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'"
דניאל ברק ווינט
עתניאל – הר חברון
©
כל הזכויות שמורות
לדניאל ברק ווינט
ולעמותת "וכל בנייך לימודי ה'"

"בכל דור מתגלה דרך חדש על פי התורה,
וזה שאמר מורשה קהלת יעקב ,שהוא ירושה המתגלה בכל דור ודור ובכל שנה ושנה,
וחז"ל דרשו אל תקרי מורשה אלא מאורסה,
פירוש שיש דרכים חדשים בתורה ,שעדיין לא יצאו מכח אל הפועל,
עד שיבוא הזמן והדור אשר ביגיעתם בתורה יתגלו הדרכים הנ"ל,
וזהו בחינת ארוסה ולא נשואה".
("שפת אמת"  -סוכות תרמ"ח)

 3לימוד בדרך זו כבר נוסה משנת תשנ"ה בהצלחה רבה[ .בישיבות תיכוניות ,חטיבות ביניים ,בתי ספר יסודיים]
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לע"נ זקנינו:
אהרן בן צבי ז"ל
וזוגתו מרים בת בנימין הלוי ז"ל
ווינט
****************
החבר משה בן החבר פנחס ז"ל
וזוגתו פרידה פרומה בת אנשיל ז"ל
הלברשטט
****************
משה בן יוסף יהודה ז"ל
וזוגתו מֶ ענְי ָה בת יוסף ז"ל
רכמוט
שנספו בשואה בטרנסניסטריא שבאוקראינה
****************
דוד בן מנחם ישראל ז"ל
וזוגתו שרה בת יעקב ז"ל
גלזין
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סוגיה  ,1דף כו ,א

לע"נ
מו"ר הרב עמירם בן פסח עולמי זצוק"ל הי"ד
נרצח בידי בני עוולה בזמן עשיית חסד
כד כסלו התשנ"ה

"הגמרא"
אתי ִּׁמ ּתוֹ ך ַה ְּ ּג ָּמ ָּרא
ַה ּ ִּׁשיר ֶׁש ָּ ּנ ָּש ִּׁ
לֹא ִּׁש ִּׁירי ָּה ָּיה ֶׁזה
ֶׁזה ִּׁשיר ַע ִּּׁתיק ַ ּב ֲעבוֹ תוֹ ת ְּז ָּמן
ֶׁש ּלֹא ָּיכוֹ ל ִּׁל ּדוֹ ם
ה ּוא ִּׁש ָּירם ֶׁשל ָּ ּכל ַה ִּׁ ּנ ְּד ָּה ִּׁמים
ֶׁאל מ ּול ְּיק ּום נוֹ ְּש ִּׁאים ֵע ָּינ ִּׁיים
ְּו ָּש ִּׁרים ָּ ּב ְּר ִּׁכי ַנ ְּפ ִּׁשי
ָּ ּב ְּר ִּׁכי ִּׁמ ַ ּדף ְּ ּג ָּמ ָּרא ִּׁמ ּכוֹ ְּכ ֵבי ָּש ַמ ִּׁים
[משירי הרב עמי]

"תלמידי בית המדרש התאהבו בתורתו
התאהבו בתורתו כי הרב עמי אהב את התורה.
התורה הייתה אהובה והוא היה מאוהב בה"
[מתוך דברי הרב רא"ם הכהן בהספדו על הרב עמי בשעת הלוויה]
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הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה ,וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.
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מכתב מהרב דוד פוקס שליט"א
ראש בית המדרש "לפניהם"

לשעבר :ר"מ בכולל "מרץ" מבשרת ירושלים ,ור"מ בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" ירושלים.

בס"ד

ח"י סיון תש"ע
נושא :גמרא סדורה  -הרב דניאל ווינט

זכות גדולה להמליץ לפניכם אודות מפעל 'גמרא סדורה' ,שיתרום לקירוב הנוער שלנו ללימוד
גמרא ולהתענג בו .הקשיים ידועים ,הניסיונות לפותרם רבים; אך המציאות לא השתפרה בהרבה.
יש להודות לה' ולמתגייסים לעבודה הקדושה ,בס"ד נתקדם לקראת דרכים שונות ולשינויים
מהותיים .אין לצפות לפתרון אחד או לשיטה אחת שתתקבל על כולם ותביא ישועה ,הרבה
דרכים למקום .עלינו להשקיע במסלולים מקבילים ,מה שטוב לזה לא יועיל תמיד לאחר; הצד
השווה יביא לשינוי בע"ה.
'גמרא סדורה' שפיתח הרב דניאל ווינט התחילה לעזור ותעזור עוד הרבה בעתיד .הישיבות
המעטות שהתנסו בה כבר מודיעים על תרומתה ,וכל מעיין בתוצר מתרשם לטובה .ההתייחסות
כאן היא למקור ,לספר המונח לפני התלמיד .הפעילות ברמות חכמה ,בינה ודעת תתאפשר ביתר
קלות אם נסלק קודם חלק מהמוקשים בדרך .ומהבעיות הקשות בתחילת הדרך היא הקריאה
מטקסט לא מובן לתלמיד המצוי .עוד לפני שמטפלים בלשון הארמית שהיא זרה ,אין התלמיד
מוצא את ידיו ורגליו בלי פיסוק .איפה מתחיל משפט ואיפה נגמר? הוא מורכב מתת נושאים
ואזכורים כבדרך אגב? אלה ,ועוד הרבה ,מייאשים את הלומד לפני שמתחיל.
דף מצוי בתלמוד בבלי אינו קשה כל כך .כמעט כל דברי התנאים והאמוראים הם בעברית ,פסוקי
המקרא כל שכן .כמה מילות קישור דגמרא לא יהוו בעיה ,אילו כל השאר היה קריא .וראה זה
פלא .ההדפסה של 'גמרא ס דורה' בצבע אחר לפסוק ומקור תנאיי ,עם פונטים שונים ופיסוק
בסיסי משנה את הכל .הצעיר מרגיש שהוא יכול .כעת הוא משוחרר להתמודד עם סברא טובה,
ערך רעיוני רלבנטי לחייו ,הוא מסוגל גם להקשות קושיא טובה .הוא מוצא חברותא עם רבינא
ורב אשי ומרגיש מקושר עם לומדי תורה של הדורות לפניו .כל תוספת והדרכה של הר"מ מתקבל
אז ברצון כאתגר ,ולא כמשא חלילה.
ראוי ביותר ,לדעתי ,לעזור להפיץ 'גמרא סדורה' בכל הישיבות ,בכל הרמות .תוך זמן קצר יחסי,
נראה בע"ה קידום ועלייה בשטח .נתפנה אז להשקיע כוחות וזמן לשאלות הערכיות החשובות
להגדיל תורה ולהאדירה.
לכבוד התורה ולקרבה ללב,
דוד פוקס
הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב פוקס להדפיסה גם כאן.

כל הזכויות שמורות  -גמרא סדורה – עמותת וכל בנייך  – vechol.banayich@gmail.comדניאל ברק ווינט 7201702200

02

דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

סוגיה  ,1דף כו ,א

הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות מהרב לפשיץ להדפיסה גם כאן.
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מסכת ברכות פרק ד' – תפלת השחר
 .1כו ,א
ִמ ְׁשנָה
ְּת ִפ ַּלת ַּה ַּש ַּחר ַּ -עד ֲחצוֹ ת;
ַר ִּ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַּעד ַּא ְּר ַּבע ָׁשעוֹ ת.
ְּת ִפ ַּלת ַּה ִמנְּ ָׁחה ַּ -עד ָׁה ֶע ֶרב;
ַר ִּ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַּעד ְּפ ַּלג ַּה ִמנְּ ָׁחה.
ְּת ִפ ַּלת ָׁה ֶע ֶרב ֵ -אין ָׁלה ֶק ַּבע.
וְּ ֶשל מו ָׁס ִפים ָׁ -כל ַּהיוֹ ם;
( ַר ִּ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַּעד ֶש ַּבע ָׁשעוֹ ת).

רש"י
תפלת השחר:
עד הערב .עד חשכה:
עד פלג המנחה .בגמרא מפרש
לה:
אין לה קבע .כל הלילה זמנה
ובגמרא מפרש מאי לשון אין
לה קבע:
גמ'
מצותה .של קריאת שמע:
לותיקין .המקדימין למצות
ומחזרים לעשות דבר בזמנו
ומצותו מקדימים לאחר הנץ
החמה להתפלל וכי תנן
במתני' למאחרים שלא יאחר
יותר מחצות שמשם ואילך
עבר הזמן:

ְׁג ָמ ָרא
ו ְּר ִמינְ ה ּו:
" ִמ ְּצוָׁ ָׁתה ִעם ָׁהנֵ ץ ַּה ַּח ָׁמה ְּכ ֵדי ֶש ִי ְּסמוֹ ְּך ְּגאו ָׁלה ִל ְּת ִפ ָׁלה וְּ נִ ְּמ ָׁצא ִמ ְּת ַּפ ֵלל ַּביוֹ ם"!
ִּכי ַּּת ְנ ָיא ַּה ִהיא לְ וָ ִת ִיקין.
דְּ ָא ַּמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן:
וָ ִת ִיקין ָהי ּו גּוֹ ְמ ִרים אוֹ ָת ּה ִעם ָהנֵץ ַּה ַּח ָּמה.
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 .2כו ,א
וְ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא " ַּעד ֲחצוֹ ת" -
וְ ת ּו לֹא?!
וְ ָה ָא ַּמר ַרב ָמ ִּרי ְּב ֵריה ְּד ַרב הונָ א ְּב ֵריה ְּד ַר ִּבי י ְִּּר ְּמיָה ַבר ַא ָבא ָא ַּמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָט ָעה וְ לֹא ִה ְת ּ ַּפ ֵּלל ַּע ְרבִ ית ִ -מ ְת ּ ַּפ ֵּלל ְ ּב ַּש ֲח ִרית ְש ַּּתיִם,
ַּש ֲח ִרית ִ -מ ְת ּ ַּפ ֵּלל ְ ּב ִמ ְנ ָחה ְש ַּּתיִם!

רש"י
וכולי עלמא .שאר המתפללין
המאחרין עד חצות יכולין
לאחר ותו לא:
במנחה .היינו אחר חצות:

כּ ו ֵּּלי יוֹ ָמא ְמצַּ ֵּלי וְ ָאזֵ יל,
" ַּעד ֲחצוֹ ת"  -י ֲָהבֵ י לֵ ּיה ' ְשכַּ ר ְּת ִפ ָּלה ִ ּבזְ ַּמ ּנ ָּה',
ִמ ָּכאן וְ ֵאילָ ְךְ ' ,שכַּ ר ְּת ִפ ָּלה' ֲ -יָה ֵבי לֵ ּיה,
' ְשכַּ ר ְּת ִפ ָּלה ִ ּבזְ ַּמ ּנ ָּה'  -לָ א ֲיָה ֵבי לֵ ּיה.
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 .3כו ,א
ִא ַּ ּיב ְע ָיא לְ ה ּו:
ָט ָעה וְ לֹא ִה ְת ּ ַּפ ֵּלל ִמ ְנ ָחה,
ַּמה ּו ֶׁש ִ ּי ְת ּ ַּפ ֵּלל ַּע ְר ִבית ְש ַּּתיִם?
ִאם ִּת ְמצָ א לוֹ ַּמרָ " :ט ָעה וְ לֹא ִה ְת ּ ַּפ ֵּלל ַּע ְרבִ ית ִמ ְת ּ ַּפ ֵּלל ַּש ֲח ִרית ְש ַּּתיִם",
ִמ ּשוּם דְּ ַּחד יוֹ ָמא הוּא,
דִּ כְ ִתיב" :וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹ ם ֶא ָחד" (בראשית א-ה).
ֲאבָ ל ָהכָ א ְּתפִ ָּלה ִ ּב ְמקוֹ ם ָק ְר ָ ּבן ִהיא,
וְ כֵ יוָ ן דְּ ָע ַּבר יוֹ מוֹ ּ ָ -ב ֵטל ָק ְר ָ ּבנוֹ .
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
ֵּכיוָ ן דִּ צְ לוֹ ָתא ַּר ֲח ֵמי ִהיא,
ָּכל ֵא ַּימת דְּ בָ ֵעי ְמצַּ ֵּלי וְ ָאזֵ יל?

רש"י
אם תימצי לומר .כלומר אם
ממה
בשאלתי
תשיבני
שאמרנו טעה ולא התפלל
ערבית וכו':
וכיון דעבר יומו בטל קרבנו.
ואינו מקריבו ביום אחר אם
זמנו קבוע כגון מוספים של כל
יום ויום:

ָּתא ְש ַּמע:
דְּ ָא ַּמר ַרב הונָ א ַבר יְּהו ָדה ָא ַּמר ַר ִּבי יִּצְּ ָחק ָא ַּמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָט ָעה וְ לֹא ִה ְת ּ ַּפ ֵּלל ִמ ְנ ָחה ִ -מ ְת ּ ַּפ ֵּלל ַּע ְר ִבית ְש ַּּתיִם,
וְ ֵאין ָ ּבזֶׁ ה ִמ ּשוּם דְּ ָעבַּ ר יוֹ מוֹ ָ ּב ֵטל ָק ְר ָ ּבנוֹ .
ֵמ ִית ֵיבי:

"" ְמ ֻע ָות ל ֹא יוכַ ל לִ ְתקֹן וְ ֶח ְסרוֹ ן ל ֹא יוכַ ל לְ ִה ָמנוֹ ת" (קהלת א-טו).

יאת ְּש ַּמע ֶשל ַּע ְּר ִבית,
" ְמ ֻע ָות ל ֹא יוכַ ל לִ ְתקֹן"  -זֶ ה ֶש ִב ֵטל ְּק ִר ַּ
יאת ְּש ַּמע ֶשל ַּש ֲח ִרית,
ו ְּק ִר ַּ
אוֹ ְּת ִפ ָׁלה ֶשל ַּע ְּר ִבית,
אוֹ ְּת ִפ ָׁלה ֶשל ַּש ֲח ִרית.
"וְ ֶח ְסרוֹ ן ל ֹא יוכַ ל לְ ִה ָמנוֹ ת"  -זֶ ה ֶש ִנ ְּמנו ֲח ֵב ָׁריו ִל ְּד ַּבר ִמ ְּצוָׁ ה וְּ לֹא נִ ְּמנָׁ ה ִע ָׁמ ֶהם"!

ָא ַּמר ַר ִּבי יִּצְּ ָחק ָא ַּמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָהכָ א ְ ּב ַּמאי ָע ְס ִקי ַּנן?
ֶׁש ִ ּב ּ ֵטל ְ ּב ֵמזִ יד.
ָא ַּמר ַרב ַא ִּשי:
דַּּ ָיְקא נ ִַּמי דְּ ָק ָּתנֵיִ " :ב ֵטל" וְ לָ א ָק ָּתנֵי ' ָט ָעה',
ְש ַּמע ִמי ּנ ַּּה.
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 .4כו ,ב
כו ,ב

ָּתנ ּו ַּר ָ ּב ָנן:
" ָׁט ָׁעה וְּ לֹא ִה ְּת ַּפ ֵלל ִמנְּ ָׁחה ְּב ֶע ֶרב ַּש ָׁבת ִ -מ ְּת ַּפ ֵלל ְּב ֵליל ַּש ָׁבת ְּש ַּתיִ ם,
ָׁט ָׁעה וְּ לֹא ִה ְּת ַּפ ֵלל ִמנְּ ָׁחה ְּב ַּש ָׁבת ִ -מ ְּת ַּפ ֵלל ְּבמוֹ ָׁצ ֵאי ַּש ָׁבת ְּש ַּתיִ ם ֶשל חוֹ ל;
ַּמ ְּב ִדיל ָׁב ִראשוֹ נָׁ ה וְּ ֵאינוֹ ַּמ ְּב ִדיל ַּב ְּשנִ ָׁיה,
וְּ ִאם ִה ְּב ִדיל ַּב ְּשנִ ָׁיה וְּ לֹא ִה ְּב ִדיל ָׁב ִראשוֹ נָׁ ה ְּ -שנִ ָׁיה ָׁע ְּל ָׁתה לוֹ ִ ,ראשוֹ נָׁ ה לֹא ָׁע ְּל ָׁתה לוֹ ".
ְיתאְּ ,כ ַּמאן דְּ לָ א צַּ ֵּלי דָּ ִמי ו ְּמ ַּהדְּ ִרי ַּנן לֵ ּיה -
לְ ֵמ ְימ ָרא  -דְּ כֵ יוָ ן דְּ לָ א ַּאבְ דֵּ יל ְ ּב ַּק ַּּמי ָ
ו ְּר ִמינְ ה ּו:
" ָׁט ָׁעה וְּ לֹא ִהזְּ ִכיר:
ְּגבורוֹ ת ְּג ָׁש ִמים ִב ְּת ִח ַּיית ַּה ֵמ ִתים ,ו ְּש ֵא ָׁלה ְּב ִב ְּר ַּכת ַּה ָׁשנִ ים ַּ -מ ֲחזִ ִירין אוֹ תוֹ .
ַּה ְּב ָׁד ָׁלה ְּבחוֹ נֵ ן ַּה ַּד ַּעת ֵ -אין ַּמ ֲחזִ ִירין אוֹ תוֹ ,
ִמ ְּפנֵ י ֶש ָׁיכוֹ ל ְּלאוֹ ְּמ ָׁרה ַּעל ַּהכוֹ ס"!

רש"י
פעם
בראשונה.
מבדיל
ראשונה מתפלל בשביל תפלה
של עכשיו לפיכך אומר בה
הבדלה בחונן הדעת והשניה
היא בשביל תשלומי תפלת
שבת אינו מבדיל בה:
שניה עלתה לו .בשביל תפלת
מ''ש וראשונה לא עלתה לו
שאינה כלום שאין לו להקדים
תפלה שעבר זמנה לתפלה
שזמנה עכשיו והשניה נמי לא
עלתה לו לשל שבת הואיל
והבדיל בה גילה דעתו שאינה
של שבת והיא תחשב לשל
ערבית:

ַּק ְש ָיא.
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סוגיה  ,5דף כו ,ב

 .5כו ,ב
ִא ְּית ַּמר:
ַר ִּבי יוֹ ֵסי ְּב ַר ִּבי ֲחנִּ ינָ א ָא ַּמר:
ְּת ִפלּ וֹ ת ָאבוֹ ת ִּת ְּקנוּם.
ַר ִּבי יְּהוֹ ֻׁש ַע ֶּבן לֵ וִּ י ָא ַּמר:
ְּת ִפלּ וֹ ת ְּכנֶׁ גֶׁ ד ְּת ִמ ִידין ִּת ְּקנוּם.
ַּּתנְ ָיא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַּר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַּר ִ ּבי ֲחנִי ָנא,
וְ ַּת ְנ ָיא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַּר ִ ּבי יְהוֹ ֻׁש ַּע ֶׁ ּבן לֵ וִ י.
ַּּתנְ ָיא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַּר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַּר ִ ּבי ֲחנִי ָנא:
" ַּא ְּב ָׁר ָׁהם ִת ֵקן ְּת ִפ ַּלת ַּש ֲח ִרית,
ֶש ֶנ ֱא ַּמר" :וַ ַי ְש ֵּכם ַאבְ ָר ָהם ַבב ֶֹקר ֶאל ַה ָמקוֹ ם ֲא ֶשר ָע ַמד ָשם" (בראשית יט-כז).
וְּ ֵאין ֲע ִמ ָׁידה ֶא ָׁלא ְּת ִפ ָׁלה,
ֶש ֶנ ֱא ַּמר" :וַ ַי ֲעמֹד ִפינְ ָחס וַ יְ ַפ ֵּלל" (תהילים קו-ל).
יִ ְּצ ָׁחק ִת ֵקן ְּת ִפ ַּלת ִמנְּ ָׁחה,
ש ֶדה לִ ְפנוֹ ת ָע ֶרב" (בראשית כד-סג).
ֶש ֶנ ֱא ַּמר" :וַ ֵּיצֵּ א יִ ְצ ָחק לָ שׂו ַח ַב ָ ׂ
יחה ֶא ָׁלא ְּת ִפ ָׁלה,
וְּ ֵאין ִש ָׁ
שיחוֹ " (תהילים קב-א).
ֶש ֶנ ֱא ַּמרְ " :ת ִפ ָלה לְ ָענִ י כִ י יַ ֲעטֹף וְ לִ ְפנֵּ י ה' יִ ְשפ ְֹך ִ ׂ
יַּ ֲעקֹב ִת ֵקן ְּת ִפ ַּלת ַּע ְּר ִבית,
ֶש ֶנ ֱא ַּמר" :וַ ִי ְפ ַגע ַב ָמקוֹ ם וַ ָילֶ ן ָשם" (בראשית כח-יא).
יעה ֶא ָׁלא ְּת ִפ ָׁלה,
וְּ ֵאין ְּפגִ ָׁ
ֶש ֶנ ֱא ַּמר" :וְ ַא ָתה ַאל ִת ְת ַפ ֵּלל ְב ַעד ָה ָעם ַה ֶזה,
שא ַב ֲע ָדם ִר ָנה ו ְת ִפ ָלה וְ ַאל ִת ְפ ַגע ִבי" (ירמיה ז-טז).
וְ ַאל ִת ָ ׂ
וְ ַּת ְנ ָיא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַּר ִ ּבי יְהוֹ ֻׁש ַּע ֶׁ ּבן לֵ וִ י:
" ִמ ְּפנֵ י ָׁמה ָׁא ְּמרו ְּת ִפ ַּלת ַּה ַּש ַּחר ַּעד ֲחצוֹ ת?
ֶש ֲה ֵרי ָׁת ִמיד ֶשל ַּש ַּחר ָׁק ֵרב וְּ הוֹ ֵל ְּך ַּעד ֲחצוֹ ת.
וְּ ַר ִּ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַּעד ַּא ְּר ַּבע ָׁשעוֹ ת,
ֶש ֲה ֵרי ָׁת ִמיד ֶשל ַּש ַּחר ָׁק ֵרב וְּ הוֹ ֵל ְּך ַּעד ַּא ְּר ַּבע ָׁשעוֹ ת.

רש"י
כדקתני

תקנום.
אבות
בברייתא לקמיה:
כנגד תמידים תקנום .אנשי
כנסת הגדולה:
רבי יהודה .ס''ל שאין תמיד
של שחר קרב אלא עד ארבע
שעות:
אברים .של עולות:
ופדרים .של שאר קרבנות
שנזרק דמן קודם שקיעת
החמה קרבין כל הלילה וכנגדן
תקנו תפלת ערבית:
מנחה גדולה .אם בא להקדים
תמיד של בין הערבים אינו
יכול להקדימו קודם שש
שעות ומחצה דבין הערבים
כתיב ביה מכי ינטו צללי ערב
משהחמה נוטה למערב דהיינו
משש שעות ומחצה ולמעלה
דאמר מר חצי שש וחצי שבע
חמה עומדת בראש כל אדם
באמצע הרקיע (פסחים ד'
צד:).
מנחה קטנה .זמן תמיד של
בין הערבים בכל יום מתשע
שעות ומחצה ולמעלה כדתנן
בתמיד נשחט (ד' נח ).נשחט
בשמונה ומחצה וקרב בתשע
ומחצה והתם מפרש טעמא:
פלג מנחה אחרונה .חלק את
ב' שעות ומחצה הנותרים
ביום ותמצא פלג אחרון של
מנחה מי''א שעות חסר רביע
ולמעלה:

ו ִמ ְּפנֵ י ָׁמה ָׁא ְּמרו ְּת ִפ ַּלת ַּה ִמנְּ ָׁחה ַּעד ָׁה ֶע ֶרב?
ֶש ֲה ֵרי ָׁת ִמיד ֶשל ֵבין ָׁה ַּע ְּר ַּביִ ם ָׁק ֵרב וְּ הוֹ ֵל ְּך ַּעד ָׁה ֶע ֶרב.
ַר ִּ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַּעד ְּפ ַּלג ַּה ִמנְּ ָׁחה,
ֶש ֲה ֵרי ָׁת ִמיד ֶשל ֵבין ָׁה ַּע ְּר ָׁביִ ם ָׁק ֵרב וְּ הוֹ ֵל ְּך ַּעד ְּפ ַּלג ַּה ִמנְּ ָׁחה.
ו ִמ ְּפנֵ י ָׁמה ָׁא ְּמרו ְּת ִפ ַּלת ָׁה ֶע ֶרב ֵאין ָׁלה ֶק ַּבע?
ֶש ֲה ֵרי ֵא ָׁב ִרים ו ְּפ ָׁד ִרים ֶשלֹא נִ ְּת ַּע ְּכלו ִמ ָׁב ֶע ֶרב ְּק ֵר ִבים וְּ הוֹ ְּל ִכים ָׁכל ַּה ַּליְּ ָׁלה.
ו ִמ ְּפנֵ י ָׁמה ָׁא ְּמרו ֶשל מו ָׁס ִפין ָׁכל ַּהיוֹ ם?
ֶש ֲה ֵרי ָׁק ְּר ָׁבן ֶשל מו ָׁס ִפין ָׁק ֵרב ָׁכל ַּהיוֹ ם.
ַר ִּ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַּעד ֶש ַּבע ָׁשעוֹ ת,
ְּ
ֶש ֲה ֵרי ָׁק ְּר ַּבן מו ָׁסף ָׁק ֵרב וְּ הוֹ ֵלך ַּעד ֶש ַּבע ָׁשעוֹ ת.
וְּ ֵאיזוֹ ִהיא ִמנְּ ָׁחה ְּגדוֹ ָׁלה?
ִמ ֵשש ָׁשעוֹ ת ו ֶמ ֱח ָׁצה ו ְּל ַּמ ְּע ָׁלה.
וְּ ֵאיזוֹ ִהיא ִמנְּ ָׁחה ְּק ַּט ָׁנה?
ִמ ֵת ַּשע ָׁשעוֹ ת ו ֶמ ֱח ָׁצה ו ְּל ַּמ ְּע ָׁלה".
ִא ַּ ּיב ְע ָיא לְ ה ּו:
ַּר ִ ּבי יְהו ָּדהְּ " ,פ ַּלג ִמנְּ ָׁחה" ַּק ָּמא ָק ָא ַּמר ,אוֹ " ְּפ ַּלג ִמנְּ ָׁחה" ַּא ֲחרוֹ נָ ה ָק ָא ַּמר?
ָּתא ְש ַּמע:
דְּ ַּתנְ ָיא:
" ַר ִּ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יע".
ְּפ ַּלג ַּה ִמנְּ ָׁחה ַּא ֲחרוֹ נָׁ ה ָׁא ְּמרו ,וְּ ִהיא ַּא ַּחת ֶע ְּש ֵרה ָׁשעוֹ ת ָׁח ֵסר ְּר ִב ַּ
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נֵימא ֶּׁת ֱיהוֵ י ְּתיו ְּב ֵת ּיה דְּ ַּר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַּר ִ ּבי ֲחנִי ָנא!
ָ
ֲא ַּמר לָ ְך ַּר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַּר ִ ּבי ֲחנִי ָנא:
לְ עוֹ לָ ם ֵא ָימא לָ ְך ְּת ִפלּ וֹ ת ָאבוֹ ת ִּת ְ ּקנוּם,
וְ ַּא ְס ְמכִ י ְנה ּו ַּר ָ ּב ָנן ַּא ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת,
דְּ ִאי לָ א ֵּת ָימא ָהכִ יְּ ,תפִ ַּּלת מו ָּסף לְ ַּר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַּר ִ ּבי ֲחנִי ָנא ַּמאן ַּּת ְ ּקנָ ּה?!
ֶׁא ָּלאְּ ,תפִ לּ וֹ ת ָאבוֹ ת ִּת ְ ּקנוּם ,וְ ַּא ְס ְמכִ ינְה ּו ַּר ָ ּב ָנן ַּא ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת.

רש"י
דאי לא תימא הכי .דמודה
רבי יוסי ברבי חנינא דרבנן
אסמכינהו אקרבנות:
תפלת המוספין מאן תקנה.
אלא ע''כ רבנן אסמכינהו
אקרבנות וכי עיינו במוספין
ולא מצאו תפלה כנגדה עמדו
הם ותקנוה:
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מסכת ברכות פרק ד' – תפלת השחר

סוגיה  ,6דף כו ,ב – כז ,א

 .6כו ,ב – כז ,א
" ַרבִּּ י יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרַּ :עד ַּא ְּר ַּבע ָׁשעוֹ ת".
ִא ַּ ּיב ְע ָיא לְ ה ּו:
' ַּעד  -וְ ַּעד ִ ּבכְ לָ ל' אוֹ דִּ לְ ָמא ' ַּעד  -וְ לֹא ַּעד ִ ּבכְ לָ ל'?

כז ,א

ָּתא ְש ַּמע:
" ַר ִּ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרַּ :עד ְּפ ַּלג ַּה ִמנְּ ָׁחה";
ִאי ָא ְמ ַּרת ִ ּב ְשלָ ָמא ' ַּעד וְ לֹא ַּעד ִ ּבכְ לָ ל' ַּהיְינ ּו דְּ ִא ָּיכא ֵ ּבין ַּר ִ ּבי יְהו ָּדה לְ ַּר ָ ּב ָנן,
ֶׁא ָּלא ִאי ָא ְמ ַּרת ' ַּעד וְ ַּעד ִ ּבכְ לָ ל' ַּר ִ ּבי יְהו ָּדה ^ ַּהיְינ ּו ַּר ָ ּב ָנן!
ֶׁא ָּלא ַּמאיַּ ' :עד וְ לֹא ַּעד ִ ּבכְ לָ ל'?
ֵא ָימא ֵס ָיפא:
"וְּ ֶשל מו ָׁס ִפין ָׁכל ַּהיוֹ ם.
ַר ִּ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרַּ :עד ֶש ַּבע ָׁשעוֹ ת"
וְ ַּתנְ ָיא:
" ָׁהיו ְּל ָׁפנָׁ יו ְּש ֵתי ְּת ִפלוֹ תַּ ,א ַּחת ֶשל מו ָׁסף וְּ ַּא ַּחת ֶשל ִמנְּ ָׁחה,
ִמ ְּת ַּפ ֵלל ֶשל ִמנְּ ָׁחה וְּ ַּא ַּחר ָׁכ ְּך ֶשל מו ָׁסף,
ֶשזוֹ ְּת ִד ָׁירה וְּ זוֹ ֵאינָׁ ה ְּת ִד ָׁירה.
ַר ִּ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ִמ ְּת ַּפ ֵלל ֶשל מו ָׁסף וְּ ַּא ַּחר ָׁכ ְּך ֶשל ִמנְּ ָׁחה,
ֶשזוֹ עוֹ ֶב ֶרת וְּ זוֹ ֵאינָׁ ה עוֹ ֶב ֶרת" -
ִאי ָא ְמ ַּרת ִ ּב ְשלָ ָמאַּ ' :עד וְ ַּעד ִ ּבכְ לָ ל' ַּהיְינ ּו דְּ ַּמ ְש ַּּכ ַּחת לְ ה ּו ְש ֵּתי ְּתפִ לּ וֹ ת ַּ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי,
ֶׁא ָּלא ִאי ָא ְמ ַּרתַּ ' :עד וְ לֹא ַּעד ִ ּבכְ לָ ל' ֵהיכִ י ַּמ ְש ַּּכ ַּחת לְ ה ּו ְש ֵּתי ְּת ִפלּ וֹ ת ַּ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי?
ֵּכיוָ ן דְּ ָא ְת ָיא לַּ ּה ֶׁשל ִמ ְנ ָחה ָאזְ לָ א לַּ ּה ֶׁשל מו ָּס ִפין!
ֶׁא ָּלא ַּמאיַּ ' :עד וְ ַּעד ִ ּבכְ לָ ל'?
ישא ַּ -מאי ִא ָּיכא ֵ ּבין ַּר ִ ּבי יְהו ָּדה לְ ַּר ָ ּב ָנן?
ַּק ְש ָיא ֵר ָ
ִמי ָסבְ ַּרת דְּ ַּהאי " ְּפ ַּלג ִמנְּ ָׁחה" ְ ּ -פלַּ ג ַּא ֲחרוֹ נָה ָק ָא ַּמר?
ּ ְפלַּ ג ִראשוֹ נָה ָק ָא ַּמר!
וְ ָהכִ י ָק ָא ַּמרֵ :א ַּימת ָנ ֵפיק ּ ְפלַּ ג ִראשוֹ נָה ,וְ ָעיֵיל ּ ְפלַּ ג ַּא ֲחרוֹ נָה?
ִמ ִּכי ָנ ְפ ִקי ַּא ַּחת ֶׁע ְש ֵרה ָשעוֹ ת ָח ֵסר ְרבִ ַּיע.
ֲא ַּמר ַרב נַ ְּח ָמן:
ַּאף ֲא ַּנן נ ִַּמי ְּתנֵי ָנא:
" ַר ִּ ּבי יְ הו ָּדה ֶּ ּבן ָ ּב ָבא ֵה ִעיד ֲח ִמ ָׁשה ְּד ָׁב ִרים:
ֶש ְּמ ָׁמ ֲאנִ ין ֶאת ַּה ְּק ַּט ָׁנה,
יאין ֶאת ָׁה ִא ָׁשה ַּעל ִפי ֵעד ֶא ָׁחד,
וְּ ֶש ַּמ ִש ִ
וְּ ַּעל ַּת ְּרנְּ גוֹ ל ֶש ִנ ְּס ַּקל ִבירו ָׁש ַּליִ ם ַּעל ֶש ָׁה ַּרג ֶאת ַּה ֶנ ֶפש,
וְּ ַּעל יַּ יִ ן ֶבן ַּא ְּר ָׁב ִעים יוֹ ם ֶש ִנ ְּתנַּ ֵס ְּך ַּעל ַּג ֵבי ַּה ִמזְּ ֵב ַּח,
וְּ ַּעל ָׁת ִמיד ֶשל ַּש ַּחר ֶש ָׁק ַּרב ְּב ַּא ְּר ַּבע ָׁשעוֹ ת".
ְש ַּמע ִמי ּנ ַּּהַּ ' :עד וְ ַּעד ִ ּבכְ לָ ל',
ְש ַּמע ִמי ּנ ַּּה.
ָא ַּמר ַרב ָכ ֲהנָ א:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַּר ִ ּבי יְהו ָּדה,
הוֹ ִאיל ּו ְתנַּ ן ִ ּב ְב ִח ָיר ָתא ְּכוָ ֵות ּיה.
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רש"י
עד ועד בכלל .לרבי יהודה הוא דקא
בעי דאילו לרבנן עד ולא עד בכלל:
היינו רבנן .דקס''ד רבי יהודה פלג
אחרון של מנחה אחרונה קאמר:
מתפלל של מנחה וכו' .רבנן לטעמייהו
דאמרי תפלת המוספים כל היום כמו
של מנחה הלכך תדיר קודם ור' יהודה
לטעמיה דאמר מוספין עד שבע שעות
ותו לא והויא לה מצוה עוברת ושל
מנחה יש לה עוד שהות עד פלג
המנחה:
שתי תפלות בהדי הדדי .חצי האחרון
של שעה שביעית הוא זמן לשתיהן
דהא אמר מנחה גדולה משש שעות
ומחצה ולמעלה:
היכי משכחת לה .הרי עבר זמן
המוספים משעברה שעה ששית:
פלג ראשונה .של מנחה אחרונה ועד
בכלל ואף על גב דתנא יהב סימנא
לפלג אחרונה דקתני איזו פלג מנחה
מי''א שעות חסר רביע ה''ק כו':
אף אנן נמי תנינא .לרבי יהודה עד ועד
בכלל:
קטנה
שממאנין את הקטנ'.
שהשיאתה אמה לאחר מיתת אביה
דמדאורייתא אין קדושיה כלום שהרי
קטנה אינה בת דעת ואת אמה לא
זכתה תורה להיות לה כח לקדשה
אלא לאב שנאמר את בתי נתתי לאיש
הזה (דברי' כב) ומיהו רבנן תקינו לה
קדושין להצריכה מיאון כדי שישאוה
ולא תצא לזנות לפיכך אם מיאנה
לאחר זמן ואמרה אי אפשי בו יוצאת
ומותרת לכל אדם ואינה צריכה הימנו
גט והעיד ר' יהודה בן בבא שפעמים
שמצוה על בית דין ללמדה שתמאן בו
כגון שני אחים נשואין שתי אחיות
יתומות אחת גדולה וקדושיה קדושי
תורה ואחת קטנה שאין קדושיה .אלא
מדרבנן ומת בעלה של גדולה בלא
בנים ונפלה לפני אחיו ליבום ונמצאת
זקוקה לו מן התורה וזיקה זו אוסרת
את אשתו עליו משום אחות זקוקה
שהיא כאחות אשתו וא''ר אליעזר
במסכת יבמות (דף קט ).מלמדין
קטנה זו שתמאן בבעלה ותעקור
קדושיה למפרע ותעשה כל בעילותיה
כאלו הן של זנות כדי להתיר את בעלה
ליבם את אחותה דתנן נושאין על
האנוסה ועל המפותה (יבמות דף צז).
והעיד רבי יהודה בן בבא ביום שנשנית
עדיות שהלכה כר''א:
ע''פ עד אחד .שאמר לה מת בעליך
במדינת הים (יבמות דף קכב:).
שנסקל תרנגול .שניקר קדקדו של
תינוק במקום שהמוח רופף וניקב את
מוחו וסקלוהו כמשפט שור שנגח את
האדם דכתיב (שמות כא) השור יסקל
וגמרינן בג''ש שור שור משבת לעשות
כל בהמה חיה ועוף כשור (ב''ק ד' נד:
מכלל יין מגתו ובא לכלל יין גמור
וקרינן ביה נסך שכר (במדבר כח):
בארבע שעות .ותו לא אלמא כרבי
יהודה ס''ל וקאמר בארבע שעות
אלמא לרבי יהודה עד ועד בכלל:
הלכה כרבי יהודה .דמתני' דאין תמיד
של שחר קרב לאחר ארבע שעות וה''ה
לתפלה:
בבחירתא .עדיות קרי בחירתא
שהלכה כאותן עדיות:
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

סוגיה  ,7דף כז ,א

 .7כז ,א
"וְּ ַּעל ָׁת ִמיד ֶשל ַּש ַּחר ֶש ָׁק ֵרב ְּב ַּא ְּר ַּבע ָׁשעוֹ ת".
ַּמאן ְּת ָנא לְ ָהא דִּ ָּתנ ּו ַּר ָ ּב ָנן:4
""וְ ַחם ַה ֶש ֶמש וְ נָ ָמס" (שמות טז-כא) ְּ -ב ַּא ְּר ַּבע ָׁשעוֹ ת.
ַּא ָׁתה אוֹ ֵמר ְּב ַּא ְּר ַּבע ָׁשעוֹ ת אוֹ ֵאינוֹ ֶא ָׁלא ְּב ֵשש ָׁשעוֹ ת?
ְּכ ֶשהוא אוֹ ֵמרְ " :כחֹם ַהיוֹ ם" (בראשית יח-א) ֲ -ה ֵרי ֵשש ָׁשעוֹ ת ָׁאמור,
ָׁהא ָׁמה ֲאנִ י ְּמ ַּק ֵיים" :וְ ַחם ַה ֶש ֶמש וְ נָ ָמס"?
ְּב ַּא ְּר ַּבע ָׁשעוֹ ת"
ַּמ ּנִי?
לֹא ַּר ִ ּבי יְהו ָּדה ,וְ לֹא ַּר ָ ּב ָנן!
ִאי ַּר ִ ּבי יְהו ָּדה ַּ -עד ַּא ְר ַּ ּבע ָשעוֹ ת נ ִַּמי צַּ ְפ ָרא הוּא!
ִאי ַּר ָ ּב ָנן ַּ -עד ֲחצוֹ ת נ ִַּמי צַּ ְפ ָרא הוּא!
ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא ַּר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא ַּר ָ ּב ָנן.
ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא ַּר ָ ּב ָנן:
ֲא ַּמר ְק ָראַ " :בב ֶֹקר ַבב ֶֹקר" ַּ -ח ְּל ֵקה ּו לִ ְשנֵי ְ ּב ָק ִרים.
וְ ֵאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא ַּר ִ ּבי יְהו ָּדה:
ַּהאי "ב ֶֹקר" ְי ֵת ָירא לְ ַּה ְקדִּ ים לוֹ ָש ָעה ַּא ַּחת.

רש"י
כשהוא אומר כחום היום הרי
שש שעות אמור .כלומר
מצינו במקום אחר ששינה
הכתוב בלשונו ואמר והוא
יושב פתח האוהל כחום היום
ולא אמר כחום השמש אלא
היום משמע כל המקומות
חמין בין חמה בין צל הוא
מדבר בשעה ששית:
הא מה אני מקיים וחם
השמש .דמשמע השמש חם
והצל צונן:
בארבע שעות .דאילו קודם
ארבע שעות אף השמש צונן:
מני .הא דמשמע דארבע לאו
בקר הוא דהא כתיב וילקטו
אותו בבקר בבקר וחם השמש
ונמס הנותר ומדמוקי ונמס
בארבע שעות מכלל דלאו זמן
לקיטה הוא ולאו בקר מיקרי:
ארבע שעות נמי צפרא הוא.
דהא אמרת עד ועד בכלל וגבי
תמיד כתיב תעשה בבקר:
לשני בקרים .שלא היו
לוקטים אלא בשלש שעות
ראשונות שהוא בקר ראשון:

דְּ כו ָּּלא ָעלְ ָמאִ ,מ ָיהא"" :וְ ַחם ַה ֶש ֶמש וְ נָ ָמס" ְּ -ב ַּא ְּר ַּבע ָׁשעוֹ ת".
ַּמאי ַּמ ְש ַּמע?
ָא ַּמר ַר ִּבי ַא ָחא ַבר י ֲַעקֹב:
ָא ַּמר ְק ָרא" :וְ ַחם ַה ֶש ֶמש וְ נָ ָמס",
ֵאיזוֹ ִהיא ָש ָעה ֶׁש ַּה ּ ֶׁש ֶׁמש ַּחם וְ ַּה ֵ ּצל צוֹ ֵנן?
ֱהוֵ י אוֹ ֵמר ְ ּב ַּא ְר ַּ ּבע ָשעוֹ ת.

 4ע"פ דפוסים ישנים ועוד.
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סוגיה  ,8דף כז ,א

 .8כז ,א
" ְּת ִפ ַּלת ַּה ִמנְּ ָׁחה ַּעד ָׁה ֶע ֶרב" וְ כוּ'.
ֲא ַּמר לֵ ּיה ַרב ִּח ְּס ָדא לְ ַרב יִּצְּ ָחק:
ָה ָתם ָא ַּמר ַרב ָכ ֲהנָ אֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַּר ִ ּבי יְ הו ָּדה ,הוֹ ִאיל ו ְּתנָ ן ִ ּב ְב ִח ָיר ָתא ְּכוָ ֵות ּיה,
ָהכָ א ַּמאי?
יש ִּתיק וְ לָ א ֲא ַּמר לֵ ּיה וְ לָ א ִמ ִידי.
ִא ְ

רש"י
התם אמר רב כהנא .גבי
תפלת השחר:
של שבת בערב שבת .שקבל
עליו שבת מבעוד יום:
שמע מינה .כרבי יהודה ס''ל
דאמר מפלג המנחה אזיל ליה
זמן תפלת המנחה ועייל ליה
זמן תפלת ערבית.

ֲא ַּמר ַרב ִּח ְּס ָדא:
נֶׁ ְחזֵ י ֲא ַּנןִ ,מדְּ ַרב ְמצַּ ֵּלי ֶׁשל ַּש ָ ּבת ְ ּב ֶׁע ֶׁרב ַּש ָ ּבתִ ,מ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם,
ְש ַּמע ִמי ּנ ַּּהֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַּר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַּאדְּ ַּר ָ ּבה! ִמדְּ ַרב הונָ א וְ ַר ָבנָ ן ,לָ א ֲהו ּו ְמצַּ לּ ּו ַּעד אוֹ ְר ָתא,
ְש ַּמע ִמי ּנ ַּּהֵ :אין ֲהלָ כָ ה ְּכ ַּר ִ ּבי יְהו ָּדה.
ַּה ְש ָּתא ,דְּ לָ א ִא ְּת ַּמר ִהלְ כְ ָתא לָ א ְּכ ַּמר וְ לָ א ְּכ ַּמר,
דַּּ ֲעבַּ ד ְּכ ַּמר – ֲעבַּ ד,
וְ ַּד ֲעבַּ ד ְּכ ַּמר – ֲעבַּ ד.
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

סוגיה  ,9דף כז ,א-ב

ִיבא,
ַרב ִא ְ ּיקלַּ ע לְ בֵ י ְ ּגנ ָ
וְ צַּ ֵּלי ֶׁשל ַּש ָ ּבת ְ ּב ֶׁע ֶׁרב ַּש ָ ּבת,
וַּ ֲהוָ ה ְמצַּ ֵּלי ַר ִּבי י ְִּּר ְּמיָה ַבר ַא ָבא לְ ַּאחוֹ ֵרי ּה דְּ ַרב,
וְ ִס ּיֵים ַרב ,וְ לָ א ּ ַּפ ְס ֵק ּיה לִ צְ לוֹ ֵת ּיה דְּ ַר ִּבי י ְִּּר ְּמיָה.

 .9כז ,א-ב

ְש ַּמע ִמי ּנ ַּּה ְּתלָ ת:
ְש ַּמע ִמי ּנ ַּּהִ :מ ְת ּ ַּפ ֵּלל ָא ָדם ֶׁשל ַּש ָ ּבת ְ ּב ֶׁע ֶׁרב ַּש ָ ּבת,
ו ְּש ַּמע ִמי ַּ ּנ ּהִ :מ ְת ּ ַּפ ֵּלל ַּּתלְ ִמיד ֲאחוֹ ֵרי ַּרבּ וֹ ,
ו ְּש ַּמע ִמי ַּ ּנ ּהָ :אסוּר לַּ ֲעבוֹ ר ְּכנֶׁ גֶׁ ד ַּה ִּמ ְת ּ ַּפ ְּללִ ין.
ֵיע לֵ ּיה לְ ַּר ִ ּבי יְהוֹ ֻׁש ַּע ֶׁ ּבן לֵ וִ י,
ְמ ַּס ּי ַּ
דְּ ָא ַּמר ַר ִּבי יְּהוֹ ֻׁש ַע ֶּבן לֵ וִּ י:
ָאסוּר לַּ ֲעבוֹ ר ְּכנֶׁ גֶׁ ד ַּה ִּמ ְת ּ ַּפ ְּללִ ין.
ֵאינִי?!
וְ ָהאַ :ר ִּבי ַא ִּמי וְ ַר ִּבי ַא ִּסי ָחלְ ִפי!
ַּר ִ ּבי ַּא ִמי וְ ַּר ִ ּבי ַּא ִסי חוּץ לְ ַּא ְר ַּ ּבע ַּא ּמוֹ ת הוּא דְּ ָחלְ ִפי.

כז ,ב

וְ ַּר ִ ּבי ְיִר ְמיָה ֵהיכִ י ָעבֵ יד ָהכִ י?
וְ ָהא ָא ַּמר ַרב יְּהו ָדה ָא ַּמר ַרב:
לְ עוֹ לָ ם ַּאל ִי ְת ּ ַּפ ֵּלל ָא ָדם ^לֹא ְּכ ֶׁנגֶׁ ד ַּרבּ וֹ  ,וְ לֹא ֲאחוֹ ֵרי ַּרבּ וֹ .
וְ ַּתנְ ָיא:
יעזֶּ ר אוֹ ֵמר:
" ַרבִּּ י ֱא ִּל ֶּ
ַּה ִמ ְּת ַּפ ֵלל ֲאחוֹ ֵרי ַּרבוֹ ,
וְּ ַּהנוֹ ֵתן ָׁשלוֹ ם ְּל ַּרבוֹ ,
וְּ ַּה ַּמ ֲחזִ יר ָׁשלוֹ ם ְּל ַּרבוֹ ,
וְּ ַּהחוֹ ֵלק ַּעל יְּ ִש ָׁיבתוֹ ֶשל ַּרבוֹ ,
וְּ ָׁהאוֹ ֵמר ָׁד ָׁבר ֶשלֹא ָׁש ַּמע ִמ ִפי ַּרבוֹ -
גוֹ ֵרם ַּל ְּש ִכינָׁ ה ֶש ִת ְּס ַּת ֵלק ִמ ִי ְּש ָׁר ֵאל".
ָשאנֵי ַּר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ַּ ּבר ַּא ָ ּבא,
דְּ ' ַּתלְ ִמיד ָח ֵבר ֲהוָ ה'.
וְ ַּהיְינ ּו דְּ ָק ָא ַּמר לֵ ּיה ַר ִּבי י ְִּּר ְּמיָה ַבר ַא ָבא לְ ַרב:
ִמי ָ ּב ְדלַּ ת?
ֲא ַּמר לֵ ּיהִ :איןּ ָ ,ב ֵדילְ ָנא.
וְ לָ א ֲא ַּמרִ ' :מי ָ ּב ֵדיל ַּמר?'.

רש"י
ולא פסקיה לצלותיה .כלומר
לא הפסיק בין רבי ירמיה
ולכותל לעבור לפניו ולישב
במקומו אלא עמד על עמדו:
כנגד רבו .אצל רבו ומראה
כאילו הם שוים:
אחורי רבו .נמי יוהרא הוא:
שלום לרבו .כשאר כל אדם
שלום עליך ולא אמר לו שלום
עליך רבי:
והיינו דקאמר ליה .אותו
היום שהתפלל רב של שבת
בערב שבת אמר ליה רבי.
ירמיה מי בדלת מן המלאכה
הואיל וקבלת עליך שבת
בתפלתך:
ולא אמר ליה מי בדיל מר.
שמע מינה תלמיד חבר הוי
ליה:
לבית המרחץ .סלקא דעתך
לאחר שגזרו על הזיעה ועל
הרחיצה בשבת כדאמרי'
במסכת שבת בפרק כירה
שהסיקוה (ד' מ ).אלמא אע''ג
דצלי לא בדיל מאיסורי שבת:
אמר רבא להזיע .נכנס להזיע
מחמת חום בית המרחץ ולא
נתן עליו מים:
וקודם גזרה .עד שלא גזרו על
הזיעה ובכל דוכתא דאמרינן
כדאמר רבא להזיע כו' מהכא
אמרינן:
לכברויי סלי .לעשן אותן
בגפרית לאחר שהתפלל של
שבת בערב שבת:
טעותא הואי .לא קבל עליו
תוספת שבת משעת תפלה
מדעת אלא יום המעונן היה
וכסבור חשכה ואחר כך זרחה
חמה:
הואיל והתפללו התפללו .ולא
הצריכם להתפלל משתחשך
אלמא תפלה היא ואע''פ שלא
הותרו במלאכה התם הוא
דלא לעבור על ד''ת אבל לענין
תוספת אע''ג דבטעות הוה
תוספת הוא ע''י תפלה הואיל
ואמר תפלה קבלה היא:

ו ִּמי ָ ּב ֵדיל?!
וְ ָה ָא ַּמר ַר ִּבי ָא ִּבין:
ּ ַּפ ַּעם ַּא ַּחת ִה ְת ּ ַּפ ֵּלל ַר ִּ ּבי ֶׁשל ַּש ָ ּבת ְ ּב ֶׁע ֶׁרב ַּש ָ ּבת,
וְ נִכְ ַּנס לַּ ֶּׁמ ְר ָחץ וְ ָיצָ א,
וְ ָשנָה לָ ן ּ ִפ ְר ִקין ,וַּ ֲע ַּדיִין לֹא ָח ְשכָ ה!
ָא ַּמר ָר ָבא:
ַּההוּא דְּ נִכְ ַּנס לְ ַּה ִ ּז ַּיע,
וְ קוֹ ֶׁדם ְ ּגזֵ ָירה ֲהוָ ה.
ֵאינִי?!
ּ
וְ ָהא ַא ַביֵי ְש ָרא לֵ ּיה לְ ַרב ִּד ִּימי ַבר לִּ יוָ ֵאי לְ כַּ ְבר ּויֵי ַּס ֵלי!
ַּההוּא ָטעו ָּתא ֲהוַּ אי.
וְ ָטעו ָּתא ִמי ָה ְד ָרא?!
וְ ָהא ָא ַּמר ֲא ִּב ָידן:
ּ ַּפ ַּעם ַּא ַּחת נִ ְת ַּק ּ ְשר ּו ָש ַּמיִם ְ ּב ָע ִביםִּ ,כ ְסבו ִּרים ָה ָעם לוֹ ַּמר ֲח ֵשכָ ה הוּא,
וְ נִכְ ְנס ּו לְ בֵ ית ַּה ְּכ ֶׁנ ֶׁסת וְ ִה ְת ּ ַּפ ְּלל ּו ֶׁשל מוֹ צָ ֵאי ַּש ָ ּבת ְ ּב ַּש ָ ּבת,
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וְ נִ ְת ּ ַּפ ְּזר ּו ֶׁה ָעבִ ים וְ זָ ְר ָחה ַּה ַּח ָּמה,
וּבָ א ּו וְ ָש ֲאל ּו ֶׁאת ַר ִּ ּבי וְ ָא ַּמר :הוֹ ִאיל וְ ִה ְת ּ ַּפ ְּלל ּו ִה ְת ּ ַּפ ְּלל ּו!
ָשאנֵי צִ בּ ּור,
דְּ לָ א ַּמ ְט ְר ִחי ַּנן לְ ה ּו.

13

רש"י
הואיל והתפללו התפללו .ולא
הצריכם להתפלל משתחשך
אלמא תפלה היא ואע''פ שלא
הותרו במלאכה התם הוא
דלא לעבור על ד''ת אבל לענין
תוספת אע''ג דבטעות הוה
תוספת הוא ע''י תפלה הואיל
ואמר תפלה קבלה היא:
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סוגיה  ,10דף כז ,ב

 .11כז ,ב
ָא ַּמר ַר ִּבי ִּחיָיא ַבר ָא ִּבין:
ַרב צַּ ֵּלי ֶׁשל ַּש ָ ּבת ְ ּב ֶׁע ֶׁרב ַּש ָ ּבת,
ֹאשיָה ְמצַּ ֵּלי ֶׁשל מוֹ צָ ֵאי ַּש ָ ּבת ְ ּב ַּש ָ ּבת.
ַר ִּבי י ִּ
" ַרב צַּ ֵּלי ֶׁשל ַּש ָ ּבת ְ ּב ֶׁע ֶׁרב ַּש ָ ּבת" -
אוֹ ֵמר ְקדו ּ ָּשה ַּעל ַּהכּ וֹ ס ,אוֹ ֵאינוֹ אוֹ ֵמר ְקדו ּ ָּשה ַּעל ַּהכּ וֹ ס?
ָּתא ְש ַּמע:
דְּ ָא ַּמר ַרב נַ ְּח ָמן ָא ַּמר ְּשמו ֵאל:
ִמ ְת ּ ַּפ ֵּלל ָא ָדם ֶׁשל ַּש ָ ּבת ְ ּב ֶׁע ֶׁרב ַּש ָ ּבת,
וְ אוֹ ֵמר ְקדו ּ ָּשה ַּעל ַּהכּ וֹ ס.
וְ ִהלְ כְ ָתא ְּכוָ ֵות ּיה.
ֹאשיָה ְמצַּ ֵּלי ֶׁשל מוֹ צָ ֵאי ַּש ָ ּבת ְ ּב ַּש ָ ּבת" -
" ַר ִּבי י ִּ
אוֹ ֵמר ַּהבְ דָּ לָ ה ַּעל ַּהכּ וֹ ס ,אוֹ ֵאינוֹ אוֹ ֵמר ַּהבְ דָּ לָ ה ַּעל ַּהכּ וֹ ס?
ָּתא ְש ַּמע:
דְּ ָא ַּמר ַרב יְּהו ָדה ָא ַּמר ְּשמו ֵאל:
ִמ ְת ּ ַּפ ֵּלל ָא ָדם ֶׁשל מוֹ צָ ֵאי ַּש ָ ּבת ְ ּב ַּש ָ ּבת,
וְ אוֹ ֵמר ַּהבְ דָּ לָ ה ַּעל ַּהכּ וֹ ס.
ָא ַּמר ַר ִּבי זֵ ָירא ָא ַּמר ַר ִּבי ַא ִּסי ָא ַּמר ַר ִּבי ֶּאלְּ ָעזָר ָא ַּמר ַר ִּבי ֲחנִּ ינָ א ָא ַּמר ַרב:
ְ ּבצַּ ד ַּע ּמוּד זֶׁ ה ִה ְת ּ ַּפ ֵּלל ַר ִּ ּבי יִּ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִּ ּבי יוֹ ֵסי ֶׁשל ַּש ָ ּבת ְ ּב ֶׁע ֶׁרב ַּש ָ ּבת.
ִּכי ֲא ָתא עולָ א ָא ַּמר:
ְ ּבצַּ ד ְּת ָמ ָרה ֲהוָ ה ,וְ לֹא ְ ּבצַּ ד ַּע ּמוּד ֲהוָ ה,
וְ לֹא ַּר ִ ּבי יִ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַּר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֲהוָ הֶׁ ,א ָּלא ַּר ִ ּבי ֶׁאלְ ָעזָ ר ְ ּב ַּר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֲהוָ ה,
וְ לֹא ֶׁשל ַּש ָ ּבת ְ ּב ֶׁע ֶׁרב ַּש ָ ּבת ֲהוָ הֶׁ ,א ָּלא ֶׁשל מוֹ צָ ֵאי ַּש ָ ּבת ְ ּב ַּש ָ ּבת ֲהוָ ה.
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סוגיה  ,11דף כז ,ב

 .11כז ,ב
" ְּת ִפ ַּלת ָׁה ֶע ֶרב ֵאין ָׁלה ֶק ַּבע"
ַּמאי " ֵאין ָׁלה ֶק ַּבע"?
ִאילֵ ָימא דְּ ִאי ָ ּב ֵעי ְמצַּ ֵּלי כּ ו ֵּּל ּיה לֵ ילְ יָא – לִ ְיתנֵיְּ ' :תפִ ַּּלת ָה ֶׁע ֶׁרב ָּכל ַּה ַּּל ְילָ ה'!
ֶׁא ָּלא ַּמאי " ֵאין ָׁלה ֶק ַּבע"?
ְּכ ַּמאן דְּ ָא ַּמרְּ :ת ִפ ַּּלת ַּע ְרבִ ית ְרשוּת,
דְּ ָא ַּמר ַרב יְּהו ָדה ָא ַּמר ְּשמו ֵאל:
ְּתפִ ַּּלת ַּע ְר ִביתַּ :ר ָ ּבן ַּ ּג ְמלִ ֵיאל אוֹ ֵמר חוֹ ָבהַּ ,ר ִ ּבי ְיהוֹ ֻׁש ַּע אוֹ ֵמר ְרשוּת.
ָא ַּמר ַא ָביֵי:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ִדבְ ֵרי ָהאוֹ ֵמר חוֹ ָבה.
וְ ָרבָ א ָא ַּמר:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ִדבְ ֵרי ָהאוֹ ֵמר ְרשוּת.
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סוגיה  ,12דף כז ,ב – כח ,א

 .12כז ,ב – כח ,א
ָּתנ ּו ַּר ָ ּב ָנן:
" ַּמ ֲע ֶשה ְּב ַּת ְּל ִמיד ֶא ָׁחד ֶש ָׁבא ִל ְּפנֵ י ַר ִּ ּבי יְ הוֹ ֻׁש ַע,
ָׁא ַּמר לוֹ ְּ :ת ִפ ַּלת ַּע ְּר ִבית ְּרשות אוֹ חוֹ ָׁבה?
ֲא ַּמר ֵליהְּ :רשות.
יאלָׁ ,א ַּמר לוֹ ְּ :ת ִפ ַּלת ַּע ְּר ִבית ְּרשות אוֹ חוֹ ָׁבה?
ָׁבא ִל ְּפנֵ י ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִּל ֵ
ָׁא ַּמר לוֹ  :חוֹ ָׁבה.
ָׁא ַּמר לוֹ  :וַּ ֲהלֹא ַּר ִבי יְּ הוֹ ֻׁש ַּע ָׁא ַּמר ִלי ְּרשות?
יסין ְּל ֵבית ַּה ִמ ְּד ָׁרש.
ָׁא ַּמר לוֹ ַּ :ה ְּמ ֵתן ַּעד ֶש ִי ָׁכנְּ סו ַּב ֲע ֵלי ְּת ִר ִ
יסיןָׁ ,ע ַּמד ַּהשוֹ ֵאל וְּ ָׁש ַּאלְּ :ת ִפ ַּלת ַּע ְּר ִבית ְּרשות אוֹ חוֹ ָׁבה?
ְּכ ֶש ִנ ְּכנְּ סו ַּב ֲע ֵלי ְּת ִר ִ
יאל :חוֹ ָׁבה.
ָׁא ַּמר לוֹ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִּל ֵ
יאל ַּל ֲחכָ ִּמיםְּ :כלום יֵ ש ָׁא ָׁדם ֶשחוֹ ֵלק ְּב ָׁד ָׁבר זֶ ה?
ָׁא ַּמר ָׁל ֶהם ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִּל ֵ
ֲא ַּמר ֵליה ַר ִּ ּבי יְ הוֹ ֻׁש ַעָׁ :לאו.
ָׁא ַּמר לוֹ  :וַּ ֲהלֹא ִמ ִש ְּמ ָׁך ָׁא ְּמרו ִלי ְּרשות!
ֲא ַּמר ֵליה :יְ הוֹ ֻׁש ַע! ֲעמוֹ ד ַּעל ַּרגְּ ֶל ָׁ
יך ,וְּ יָׁ ִעידו ְּב ָׁך.
ָׁע ַּמד ַר ִּ ּבי יְ הוֹ ֻׁש ַע ַּעל ַּר ְּג ָׁליו ,וְּ ָׁא ַּמר:
ִא ְּל ָׁמ ֵלא ֲאנִ י ַּחי וְּ הוא ֵמת  -יָׁ כוֹ ל ַּה ַּחי ְּל ַּה ְּכ ִחיש ֶאת ַּה ֵמת,
יא ְּך יָׁ כוֹ ל ַּה ַּחי ְּל ַּה ְּכ ִחיש ֶאת ַּה ַּחי?
וְּ ַּע ְּכ ָׁשיו ֶש ֲאנִ י ַּחי וְּ הוא ַּחי ֵ -ה ַּ
יאל יוֹ ֵשב וְּ דוֹ ֵרש ,וְּ ַר ִּ ּבי יְ הוֹ ֻׁש ַע עוֹ ֵמד ַּעל ַּר ְּג ָׁליו,
ָׁהיָׁ ה ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִּל ֵ
ַּעד ֶש ִר ְּננו ָׁכל ָׁה ָׁעם וְּ ָׁא ְּמרו ְּלחו ְּצ ִּפית ַה ּתו ְּרגְ ָמןֲ " :עמוֹ ד!" וְּ ָׁע ַּמד".
ָא ְמ ִריַּ :עד ַּּכ ָּמה ִנצַּ ֲע ֵר ּיה וְ נֵיזִ יל?
ְ ּברֹאש ַּה ּ ָשנָה ֶׁא ְש ָּת ַּקד צַּ ֲע ֵר ּיה,
ִ ּבבְ כוֹ רוֹ ת ְ ּב ַּמ ֲע ֶׁשה דְּ ַּר ִ ּבי צָ דוֹ ק צַּ ֲע ֵר ּיה,
ָהכָ א נ ִַּמי צַּ ֲע ֵר ּיה.
ָּתא וְ ַּנ ַּע ְב ֵר ּיה!
ַּמאן נוֹ ִקים לֵ ּיה?
נו ְּק ֵמ ּיה לְ ַּר ִ ּבי יְהוֹ ֻׁש ַּע? ַּ ּב ַּעל ַּמ ֲע ֶׁשה הוּא!
נו ְּק ֵמ ּיה לְ ַּר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא? דִּ ילְ ָמא ָענִיש לֵ ּיה דְּ לֵ ית לֵ ּיה זְ כוּת ָאבוֹ ת!
ֶׁא ָּלא נוֹ ְק ֵמ ּיה לְ ַּר ִ ּבי ֶׁאלְ ָעזָ ר ֶׁ ּבן ֲעזַּ ְריָה ,דְּ הוּא ָחכָ ם וְ הוּא ָע ִשיר וְ הוּא ֲע ִשי ִרי לְ ֶׁעזְ ָרא.
הוּא ָחכָ ם  -דְּ ִאי ַּמ ְק ֵשי לֵ ּיה ְמ ָפ ֵרק לֵ ּיה,
וְ הוּא ָע ִשיר  -דְּ ִאי ִאית לֵ ּיה לִ ְפלו ֵּחי לְ בֵ י ֵק ָיסר ַּאף הוּא ָאזַּ ל וּפָ לַּ ח,
וְ הוּא ֲע ִש ִירי לְ ֶׁעזְ ָרא  -דְּ ִאית לֵ ּיה זְ כוּת ָאבוֹ ת וְ לָ א ָמצֵ י ָענֵיש לֵ ּיה.
נִיחא לֵ ּיה לְ ַּמר דְּ לֶׁ ֱיהוֵ י ֵריש ְמ ִתיבְ ָתא?
ָאת ּו וְ ָא ְמר ּו לֵ ּיהָ :
ֲא ַּמר לְ ה ּו ֵאיזִ יל וְ ִא ְימלִ ְיך ְ ּב ִאי ְנ ֵשי ֵב ִיתי.
ֲאזַּ ל וְ ִא ְמלִ ְיך ִ ּב ְדבִ ְיתה ּו,
ְ
כח ,א ֲא ַּמ ָרה לֵ ּיה^ :דִּ לְ ָמא ְמ ַּע ְ ּב ִרין לָ ך?
ֲא ַּמר לַּ ּה :לִ ְש ַּּת ֵּמש ֱאי ָנש יוֹ ָמא ֲח ָדא ְ ּבכָ ָסא דְּ מוֹ ְק ָרא וּלְ ָמ ָחר לִ ְּיתבַּ ר.
ֲא ַּמ ָרה לֵ ּיה :לֵ ית לָ ְך ִחי ָ ּו ָר ָתא!
ַּההוּא יוֹ ָמא ַּ ּבר ַּּת ְמנֵי ְס ֵרי ְשנֵי ֲהוָ ה,
ִיסא וְ ַּא ְהדַּּ ר ּו לֵ ּיה ַּּת ְמנֵי ְס ֵרי דָּ ֵרי ִחי ָ ּו ָר ָתא.
ִא ְת ַּר ִחיש לֵ ּיה נ ּ ָ
ַּהיְינ ּו דְּ ָק ָא ַּמר ַּר ִ ּבי ֶׁאלְ ָעזָ ר ֶׁ ּבן ֲעזַּ ְריָה:
" ֲה ֵרי ֲאנִ י ְּכ ֶבן ִש ְּב ִעים ָׁשנָׁ ה" ,וְ לֹאּ ֶׁ ' :בן ִשבְ ִעים ָשנָה'.

רש"י
בעלי תריסין .חכמים המנצחים זה
את זה בהלכה:
היאך יכול החי להכחיש את החי.
על כרחי אני צריך להודות שאמרתי
לו רשות:
התורגמן .שהיה עומד לפני רבן
גמליאל ומשמיע לרבים את הדרשה
מפי רבן גמליאל:
עמוד .שתוק:
אשתקד .שנה שעברה:
בראש השנה .במסכת ראש השנה
(דף כה ).שאמר לו גוזר אני עליך
שתבא אצלי במקלך ובמעותיך
ביום הכפורים שחל להיות
בחשבונך:
בבכורות .במסכת בכורות (דף לו:).
במעשה דרבי צדוק .בבכורות הוא
ר' צדוק הוה ליה בוכרא ואמר ליה
רבן גמליאל לר' יהושע עמוד על
רגליך כו' כי הכא:
תא ונעבריה .בואו ונעביר אותו מן
הנשיאות:
בעל מעשה הוא .והוה ליה לרבן
גמליאל צערא טפי:
לית ליה זכות אבות .ודילמא עניש
ליה רבן גמליאל:
מעברין לך .יורידוך מן הנשיאות
בשביל אחר:
ה''ג דלמא מעברין לך אמר לה
יומא חדא בכסא דמוקרא ולמחר
ליתבר ול''ג מעלין בקדש:
כסא דמוקרא .כוס זכוכית יקרה
שקורין לה בלשון ישמעאל ערקי''א
ואומרים בני אדם במשל הדיוט יום
אחד ישתמש בו בעליו ויתכבד בו
ואם ישבר ישבר:
לית לך חיורתא .אין לך שערות
לבנות של זקנה ונאה לדרשן להיות
זקן:
י''ח דרי חיורתא .י''ח שורות של
זקנה:
קא חלשא דעתיה דר''ג .כשראה
שנתוספו היום תלמידים רבים
והיה דואג שלא יענש במה שמנעם
בימיו מלבא:
דמליין קטמא .כלומר אף אלו
אינם ראויים:

ָּתנָ א:
"אוֹ תוֹ ַּהיוֹ ם ִס ְּלקוהו ְּלשוֹ ֵמר ַּה ֶפ ַּתח,
וְּ נִ ְּתנָׁ ה ָׁל ֶהם ְּרשות ַּל ַּת ְּל ִמ ִידים ִל ָׁיכנֵ ס,
יאל ַּמ ְּכ ִריז וְּ אוֹ ֵמר:
ֶש ָׁהיָׁ ה ַרבָּ ן ַ ּג ְמ ִּל ֵ
' ָׁכל ַּת ְּל ִמיד ֶש ֵאין תוֹ כוֹ ְּכ ָׁברוֹ  -לֹא יִ ָׁכנֵ ס ְּל ֵבית ַּה ִמ ְּד ָׁרש'".
ַּההוּא יוֹ ָמא ִא ּתוֹ ְספ ּו ַּּכ ָּמה ַּספְ ַּס ֵּלי.
ָא ַּמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ ְפלִ יגֵ י ַּ ּב ּה ַא ָ ּבא יוֹ ֵסף ֶּ ּבן דּ וֹ ְס ַתאי וְ ַרבָּ נָ ן:
ַּחד ָא ַּמרִ :א ּתוֹ ְספ ּו ַּא ְר ַּ ּבע ְמ ָאה ַּספְ ַּס ֵּלי.
וְ ַּחד ָא ַּמרְ :ש ַּבע ְמ ָאה ַּס ְפ ַּס ֵּלי.
יאל,
ֲהוָ ה ָקא ָחלְ ָשא דַּּ ְע ֵּת ּיה דְּ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִּל ֵ
ָא ַּמר :דִּ לְ ָמא ַּחס וְ ָשלוֹ ם ָמ ַּנ ְע ִּתי ּתוֹ ָרה ִמ ִ ּי ְש ָר ֵאל,
ַּא ְחזוֹ לֵ ּיה ְ ּב ֶׁחלְ ֵמ ּיה ַּחצְ בֵ י ִחי ָ ּו ֵרי דְּ ַּמלְ יָין ִק ְט ָמא.
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סוגיה  ,12דף כז ,ב – כח ,א

וְ לֹא ִהיא!
ַּה ִהיא לְ יַּ ּתוֹ בֵ י דַּּ ְע ֵּת ּיה הוּא דְּ ַּא ֲחז ּו לֵ ּיה.
ָּתנָ א:
" ֵע ֻׁדיוֹ ת בוֹ ַּביוֹ ם נִ ְּשנֵ ית".
וְ כָ ל ֵהיכָ א דְּ ָא ְמ ִרי ַּנן" :בוֹ ַּביוֹ ם" ַּההוּא יוֹ ָמא ֲהוָ ה,
וְ לֹא ָה ְי ָתה ֲהלָ כָ ה ֶׁש ָה ְי ָתה ְּתלוּיָ ה ְ ּב ֵבית ַּה ִּמ ְד ָרש ֶׁשלּ ֹא ּ ֵפ ְרשו ָּה.
יאל לֹא ָמ ַּנע ַּעצְ מוֹ ִמ ֵ ּבית ַּה ִּמ ְד ָרש ֲא ִפלּ ּו ָש ָעה ַּא ַּחת.
וְ ַּאף ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִּל ֵ

רש"י
תלויה .בספק שלא פירשוה
מתוך שרבו התלמידים רב
החדוד והפלפול:
לאשיתא דביתיה דמשחרן.
כותלי ביתו של ר' יהושע שהיו
שחורות:
שפחמי אתה .עושה פחמים
וי''א נפח:
נעניתי לך .דברתי למולך יותר
מן הראוי:
דלביש מדא .הרגיל ללבוש
המעיל ילבש כלומר הרגיל
בנשיאות יהיה נשיא:
מזה בן מזה .כהן בן כהן יזה
את מי חטאת:
אפר מקלה .אפר הקלוי
בתנורים ובכירות כלומר אפר
סתם:
שבת של מי היתה .במסכת
חגיגה:
ואותו תלמיד .ששאל תפלת
ערבית רשות או חובה רשב''י
הוא:

דִּ ְת ַּנן:
יהם ְּב ֵבית ַּה ִמ ְּד ָׁרש,
"בוֹ ַּביוֹ ם ָׁבא יְּ הו ָׁדהֵ ,גר ַּעמוֹ נִ יִ ,ל ְּפנֵ ֶ
ָׁא ַּמר ָׁל ֶהםָׁ :מה ֲאנִ י ָׁלבֹא ַּב ָׁק ָׁהל?
יאלָׁ :אסור ַּא ָׁתה ָׁלבֹא ַּב ָׁק ָׁהל.
ָׁא ַּמר לוֹ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִּל ֵ
ָׁא ַּמר לוֹ ַרבִּּ י יְ הוֹ ֻׁש ַע :מו ָׁתר ַּא ָׁתה ָׁלבֹא ַּב ָׁק ָׁהל.
יאל :וַּ ֲהלֹא ְּכ ָׁבר נֶ ֱא ַּמר" :ל ֹא יָ בֹא ַעמוֹ נִ י ומוֹ ָא ִבי ִב ְק ַהל ה'"(דברים כג ,ד )!
ָׁא ַּמר לוֹ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִּל ֵ
ָׁא ַּמר לוֹ ַר ִּ ּבי יְ הוֹ ֻׁש ַע :וְּ ִכי ַּעמוֹ ן ומוֹ ָׁאב ִב ְּמקוֹ ָׁמן ֵהן יוֹ ְּש ִבין?!
ְּכ ָׁבר ָׁע ָׁלה ַּסנְּ ֵח ִריב ֶמ ֶל ְּך ַּאשור ו ִב ְּל ֵבל ֶאת ָׁכל ָׁהאומוֹ ת!
אביר יוֹ ְש ִבים",
ֶש ֶנ ֱא ַּמר" :וְ ָא ִסיר ְגבולוֹ ת ַע ִמים וַ ֲעתוד ֵֹּת ֶיהם שוֹ ֵּשׂ ִתי וְ אוֹ ִריד ַכ ִ
וְ כָ ל דְּ פָ ִריש ֵמרו ָ ּּבא ּ ָפ ִריש.
יאל :וַּ ֲהלֹא ְּכ ָׁבר נֶ ֱא ַּמר" :וְ ַא ֲח ֵּרי כֵּ ן ָא ִשיב ֶאת ְשבות ְבנֵּ י ַעמוֹ ן נְ ֻאם ה'" (ירמיה מט-ו) ו ְּכ ָׁבר ָׁשבו!
ָׁא ַּמר לוֹ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִּל ֵ
ש ָר ֵּאל"  -וַּ ֲע ַּדיִ ין לֹא ָׁשבו!
ָׁא ַּמר לוֹ ַר ִּ ּבי יְ הוֹ ֻׁש ַע :וַּ ֲהלֹא ְּכ ָׁבר נֶ ֱא ַּמר" :וְ ַשבְ ִתי ֵּאת ְשבות ַע ִמי יִ ְ ׂ
ִמ ָׁיד ִה ִתירוהו ָׁלבֹא ַּב ָׁק ָׁהל".
יאל:
ָא ַּמר ַרבָּ ן ַ ּג ְמ ִּל ֵ
הוֹ ִאיל וְ ָהכִ י ֲהוָ ה,
ְיס ּיה לְ ַר ִּ ּבי יְ הוֹ ֻׁש ַע.
ֵאיזִ יל וַּ ֲאפַּ ּי ֵ
ִּכי ְמ ָטא לְ בֵ ֵית ּיהֲ ,חזִ י ְנה ּו לְ ַּא ְש ָי ָתא דְּ ֵב ֵית ּיה דִּ ְמ ַּש ֲח ָרן.
ָא ַּמר לוֹ ִ :מכּ וֹ ְתלֵ י ֵ ּב ְית ָךַּ ,א ָּתה ָּ
נִיכר ֶׁש ּ ֶׁפ ָח ִמי ַּא ָּתה.
ָא ַּמר לוֹ  :אוֹ י לוֹ לַּ דּ וֹ ר ֶׁש ַּא ָּתה ּ ַּפ ְר ָנסוֹ ֶׁ ,ש ִאי ַּא ָּתה יוֹ ֵד ַּע ְ ּבצַּ ֲע ָרן ֶׁשל ַּּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים,
ַּ ּב ָּמה ֵהם ִמ ְת ּ ַּפ ְרנְ ִסים ,וּבַּ ָּמה ֵהם ִנזּוֹ נִ ים!
ּ
ֵיתי לְ ָךְ ,מחוֹ ל לִ י  -לָ א ַּא ְש ַּגח ֵ ּב ּיה,
ָא ַּמר לוֹ  :נַּ ֲענ ִ
ֲע ֵשה ִ ּב ְש ִביל ְּכבוֹ ד ַּא ָ ּבא – ּ ַּפ ּיֵיס.
ָא ְמר ּוַּ :מאן נֵיזִ יל וְ לֵ ָימא לְ ה ּו לְ ַּר ָ ּב ָנן?
ֲא ַּמר לְ ה ּו ַּההוּא כּ וֹ בֵ סֲ :א ָנא ָאזִ ילְ ָנא.
ְשלַּ ח לְ ה ּו ַר ִּ ּבי יְ הוֹ ֻׁש ַע לְ בֵ י ִמ ְד ָר ָשא:
ַּמאן דְּ לָ ִביש ַּמדָּ א ִ -ילְ ַּ ּבש ַּמדָּ א,
ֵימר לֵ ּיה לְ ַּמאן דְּ לָ בִ יש ַּמדָּ א ְ -שלַּ ח ַּמדָּ ְך וַּ ֲא ָנא ֶׁאלְ ְ ּב ֵש ּיה?!
ו ַּּמאן דְּ לָ א לָ ִביש ַּמדָּ א י ַּ
ֲא ַּמר לְ ה ּו ַרבִּּ י ֲע ִּק ָיבא לְ ַרבָּ נָ ןְ :טרוֹ ק ּו ַּ ּג ֵּלי ,דְּ לָ א לֵ ית ּו ַּע ְב ֵדי דְּ ַּר ָ ּבן ַּ ּג ְמלִ ֵיאל ,וּלְ צַּ ֲער ּו לְ ַּר ָ ּבנָ ן.
ָא ַּמר ַר ִּ ּבי יְ הוֹ ֻׁש ַע :מו ָּטב דְּ ֵאיקוּם וְ ֵאיזִ יל ֲא ָנא לְ גַּ ַּ ּביְיה ּו,
ֲא ָתא ָט ַּרף ַּא ָ ּב ָבא,
ָא ַּמר לְ ה ּוַּ ' :מ ֶּׁזה ֶׁ ּבן ַּמ ֶׁ ּזה – ַּי ֶּׁזה,
ֹאמר לְ ַּמ ֶׁ ּזה ֶׁ ּבן ַּמ ֶּׁזה:
וְ ֶׁש ֵאינוֹ לֹא ַּמ ֶׁ ּזה וְ לֹא ֶׁ ּבן ַּמ ֶּׁזה ,י ַּ
ֵמ ֶׁימ ָיך ֵ -מי ְמ ָע ָרה ,וְ ֶׁא ְפ ְר ָך ֵ -אפֶׁ ר ִמ ְקלֶׁ ה?'
ַּיס ָּת?
ָא ַּמר לוֹ ַר ִּ ּבי ֲע ִּק ָיבאַּ :ר ִ ּבי יְהוֹ ֻׁש ַּע ִנ ְת ּ ַּפ ּי ְ
ְּכלוּם ָע ִשינ ּו ֶׁא ָּלא ִ ּב ְשבִ יל ְּכבוֹ ְד ָך,
לְ ָמ ָחר ֲאנִי וְ ַּא ָּתה נַּ ְש ִּכים לְ ִפ ְתחוֹ .
ָא ְמ ֵריֵ :היכִ י ַּנ ֲעבִ יד?
ְנ ַּע ְ ּב ֵר ּיה – ְ ּג ִמ ִיריַּ ' :מ ֲעלִ ין ַּ ּב ּק ֶֹׁדש וְ ֵאין מוֹ ִר ִידין'.
נִ ְדרוֹ ש ַּמר ֲח ָדא ַּש ְ ּב ָתא וָ ַּמר ֲח ָדא ַּש ְ ּב ָתא ָ -א ֵתי לְ ַּק ְ ּנא ּויֵי.
ֶׁא ָּלא לִ ְדרוֹ ש ַּר ָ ּבן ַּ ּג ְמלִ ֵיאל ְּתלָ ָתא ַּש ָ ּב ֵתי ,וְ ַּר ִ ּבי ֶׁאלְ ָעזָ ר ֶׁ ּבן ֲעזַּ ְריָה ֲח ָדא ַּש ְ ּב ָתא,
וְ ַּהיְינ ּו דְּ ָא ַּמר ַּמר:
" ַּש ָׁבת ֶשל ִמי ָׁהיְּ ָׁתה? ֶשל ַּר ִבי ֶא ְּל ָׁעזָׁ ר ֶבן ֲעזַּ ְּריָׁ ה ָׁהיְּ ָׁתה".
וְ אוֹ תוֹ ַּּתלְ ִמיד ַ -ר ִּ ּבי ִּש ְמעוֹ ן ֶּ ּבן יוֹ ָחאי ֲהוָ ה.
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

סוגיה  ,13דף כח ,א

 .13כח ,א
"וְּ ֶשל מו ָׁס ִפין ָׁכל ַּהיוֹ ם".

רש"י
ונקרא פושע .המאחר כ''כ:

ָא ַּמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן:
וְ ְנִק ָרא ּפוֹ ֵש ַּע.

 .14כח ,א
ָּתנ ּו ַּר ָ ּב ָנן:
" ָׁהיו ְּל ָׁפנָׁ יו ְּש ֵתי ְּת ִפלוֹ תַּ :א ַּחת ֶשל ִמנְּ ָׁחה ,וְּ ַּא ַּחת ֶשל מו ָׁסף,
ִמ ְּת ַּפ ֵלל ֶשל ִמנְּ ָׁחה וְּ ַּא ַּחר ָׁכ ְּך ִמ ְּת ַּפ ֵלל ֶשל מו ָׁסף,
ֶשזוֹ ְּת ִד ָׁירה וְּ זוֹ ֵאינָׁ ה ְּת ִד ָׁירה.
ַר ִּ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ִמ ְּת ַּפ ֵלל ֶשל מו ָׁסף וְּ ַּא ַּחר ָׁכ ְּך ִמ ְּת ַּפ ֵלל ֶשל ִמנְּ ָׁחה,
ֶשזוֹ ִמ ְּצוָׁ ה עוֹ ֶב ֶרת וְּ זוֹ ִמ ְּצוָׁ ה ֶש ֵאינָׁ ה עוֹ ֶב ֶרת".
ָא ַּמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲהלָ כָ ה ִ -מ ְת ּ ַּפ ֵּלל ֶׁשל ִמ ְנ ָחה וְ ַּא ַּחר ָּכ ְך ִמ ְת ּ ַּפ ֵּלל ֶׁשל מו ָּסף.
ַר ִּבי זֵ ָירא ִּכי ֲהוָ ה ֲחלִ יש ִמ ִ ּג ְיר ֵס ּיה,
ֲהוָ ה ָאזֵ יל וְ ָי ֵתיב ַּא ּ ִפ ְת ָחא ְּדבֵ י ַר ִּבי נָ ַתן ַבר טוֹ ִּבי,
ֲא ַּמר ִּכי ָחלְ פִ י ַּר ָ ּב ָנן ָאז ֵאיקוּם ִמ ַּ ּק ַּּמיְ יה ּו וַּ ֲא ַּק ֵ ּבל ַּאגְ ָרא.
נְ פַּ ק ֲא ָתא ַר ִּבי נָ ָתן ַבר טוֹ ִּבי,
ֲא ַּמר לֵ ּיהַּ :מאן ֲא ַּמר ֲהלָ כָ ה ֵ ּבי ִמ ְד ָר ָשא?
ֲא ַּמר לֵ ּיהָ :הכִ י ָא ַּמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֵאין ֲהלָ כָ ה ְּכ ַּר ִ ּבי יְהו ָּדה ,דְּ ָא ַּמר ִמ ְת ּ ַּפ ֵּלל ָא ָדם ֶׁשל מו ָּסף וְ ַּא ַּחר ָּכ ְך ִמ ְת ּ ַּפ ֵּלל ֶׁשל ִמ ְנ ָחה.
ֲא ַּמר לֵ ּיהַּ :ר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן ֲא ַּמ ָר ּה?
ֲא ַּמר לֵ ּיהִ :אין.
ֵיה ַּא ְר ְ ּב ִעין זִ ְמנִין.
ָּתנָ א ִמי ּנ ּ
ֲא ַּמר לֵ ּיהֲ :ח ָדא ִהיא לָ ְך ,אוֹ ֲח ַּדת ִהיא לָ ְך?
ֲא ַּמר לֵ ּיהֲ :ח ַּדת ִהיא לִ יִ ,מ ּשוּם דִּ ְמ ַּס ּ ְפ ָקא לִ י ְ ּב ַּר ִ ּבי יְהוֹ ֻׁש ַּע ֶׁ ּבן לֵ וִ י.

רש"י
מתפלל של מנחה .מאחר
שהגיע זמנה כדי להקדימה
בתחלת זמנה שלא יקרא
פושע גם עליה:
ואח''כ של מוספין .הואיל
ואיחר זמנה אינו עובר דהא
אמרי רבנן ושל מוספים כל
היום:
שזו מצוה עוברת .ר' יהודה
לטעמיה דאמר עד שבע שעות
ותו לא:
כי חלפי רבנן .תלמידים
היוצאים מבית ר' נתן:
מאן אמר הלכה בי מדרשא.
מי מבני הישיבה אמר בבית
המדרש שהלכה כר' יהודה:
חדא היא לך או חדת היא לך.
אחת היא לך שלא למדת דבר
משמו של ר' יוחנן אלא זו
בלבד לכך חביבה היא לך או
חדשה היא לך שהיית סבור
שאחד מן האחרים אמרה:
ה''ג א''ל חדת היא לי
דמספקא לי בר' יהושע בן
לוי .סבור הייתי שרבי יהושע
בן לוי אמרה:
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סוגיה  ,15דף כח ,א

 .15כח ,א
ָא ַּמר ַר ִּבי יְּהוֹ ֻׁש ַע ֶּבן לֵ וִּ י:
ָּכל ַּה ִּמ ְת ּ ַּפ ֵּלל ְּתפִ ָּלה ֶׁשל מו ָּספִ ין לְ ַּא ַּחר ֶׁשבַּ ע ָשעוֹ ת לְ ַּר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ָעלָ יו ַּה ָּכתוּב אוֹ ֵמר" :נוגֵּ י ִממוֹ ֵּעד ָא ַס ְפ ִתי ִמ ֵּמ ְך ָהיו" (צפניה ג-יח).
ישנָ א דְּ ַּת ְב ָרא הוּא?
ַּמאי ַּמ ְש ַּמע דְּ ַּהאי "נוגֵּ י" לִ ּ ָ

רש"י
ריב''ל.

גרסי'

ול''ג

אמר
דאמר:
ממועד .מחמת שהעבירו
מועדי התפלות והחגים יהיו
נוגים ואסופים וכלים:

ְּכ ִד ְמ ַּת ְר ֵ ּגם ַרב יוֹ ֵסף:
ַּּתבְ ָרא ָא ֵתי ַּעל ַּש ְנ ֵאיהוֹ ן דְּ בֵ ית ִי ְש ָר ֵאלַּ ,על דְּ ַּא ֲחר ּו זִ ְמנֵי מוֹ ֲע ַּד ָ ּיא דְּ בִ ירו ְּשלֵ ים.
ָא ַּמר ַר ִּבי ֶּאלְּ ָע ָזר:
ָּכל ַּה ִּמ ְת ּ ַּפ ֵּלל ְּתפִ ָּלה ֶׁשל ַּש ֲח ִרית לְ ַּא ַּחר ַּא ְר ַּ ּבע ָשעוֹ ת לְ ַּר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ָעלָ יו ַּה ָּכתוּב אוֹ ֵמר" :נוגֵּ י ִממוֹ ֵּעד ָא ַס ְפ ִתי ִמ ֵּמ ְך ָהיו".
יש ָנא דְּ צַּ ֲע ָרא הוּא?
ַּמאי ַּמ ְש ַּמע דְּ ַּהאי "נוגֵּ י" לִ ּ ָ
דִּ

כְ ִתיבָ " :דלְ ָפה נַ ְפ ִשי ִמתוגָ ה" (תהילים קיט-כח).

ַרב נַ ְּח ָמן ַבר יִּצְּ ָחק ָא ַּמר:

יה נוגוֹ ת וְ ִהיא ַמר לָ ה" (איכה א-ד).
ֵמ ָהכָ אְ " :בתול ֶֹת ָ
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

סוגיה  ,16דף כח ,ב

 .16כח ,ב
כח ,ב ַרב ִּאוְּ יָא ֲחלַּ ש וְ לָ א ֲא ָתא לְ פִ ְר ָקא דְּ ַרב יוֹ ֵסף,
לְ ָמ ָחרִּ ,כי ֲא ָתאּ ְ ,ב ָעא ַא ַביֵי לְ ַּא ּנו ֵּחי דַּּ ְע ֵּת ּיה דְּ ַרב יוֹ ֵסף,
ֲא ַּמר לֵ ּיהַּ :מאי ַּט ְע ָמא לָ א ֲא ָתא ַּמר לְ ִפ ְר ָקא?
ֲא ַּמר לֵ ּיה :דַּּ ֲהוָ ה ָחלִ יש לִ ַּ ּבאי וְ לָ א ָמצִ י ָנא.
ֲא ַּמר לֵ ּיהַּ :א ַּּמאי לָ א ְט ַּע ְמ ְּת ִמ ִידי וְ ֲא ֵתית?
ֲא ַּמר לֵ ּיה :לָ א ָסבַּ ר לָ ּה ַּמר לְ ָהא דְּ ַּרב ה ּו ָנא?
דְּ ָא ַּמר ַרב הונָ א:
ָאסוּר לוֹ לְ ָא ָדם ֶׁש ּי ְִטעוֹ ם ְּכלוּם קוֹ ֶׁדם ֶׁש ִ ּי ְת ּ ַּפ ֵּלל ְּתפִ ַּּלת ַּה ּמו ָּס ִפין.
ֲא ַּמר לֵ ּיהִ :א ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ ַּמר לְ צַּ לּ וּיֵי צְ לוֹ ָתא דְּ מו ָּספִ ין ְ ּב ָי ִחיד ,וְ לִ ְטעוֹ ם ִמ ִידי וּלְ ֵמ ֵיתי.
ֲא ַּמר לֵ ּיה :וְ לָ א ָס ַּבר לָ ּה ַּמר לְ ָהא דְּ ָא ַּמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָאסוּר לוֹ לְ ָא ָדם ֶׁש ּי ְַּקדִּ ים ְּתפִ ָּלתוֹ לִ ְתפִ ַּּלת ַּה ִ ּצבּ וּר?!
ֲא ַּמר לֵ ּיה :לָ או ִא ְּת ַּמר ֲעלַּ ּה:
ָא ַּמר ַר ִּבי ַא ָבא:
ַּ ּב ִ ּצבּ וּר ָשנ ּו.

רש"י
לא על לפרקא דרב יוסף.
הישיבה
ראש
שהיה
בפומבדיתא והיה דורש בשבת
קודם תפלת המוספין ולאחר
הדרשה היו הולכים לבית
הכנסת ומתפללים תפלת
המוספין:
בצבור שנו .אם הוא בבהכ''נ
עם הצבור לא יקדים
להתפלל:

וְ לֵ ית ִהלְ כְ ָתא לֹא ְּכ ַּרב ה ּו ָנא ,וְ לֹא ְּכ ַּר ִ ּבי יְהוֹ ֻׁש ַּע ֶׁ ּבן לֵ וִ י,
ְּכ ַּרב ה ּו ָנא ָ -הא דַּּ ֲא ַּמ ַּרן.
ְּכ ַּר ִ ּבי יְהוֹ ֻׁש ַּע ֶׁ ּבן לֵ וִ י  -דְּ ָא ַּמר ַר ִּבי יְּהוֹ ֻׁש ַע ֶּבן לֵ וִּ י:
ֵּכיוָ ן ֶׁש ִה ִ ּג ַּיע זְ ַּמן ְּת ִפ ַּּלת ַּה ִּמנְ ָחה,
ָאסוּר לוֹ לְ ָא ָדם ֶׁש ּי ְִטעוֹ ם ְּכלוּם קוֹ ֶׁדם ֶׁש ִ ּי ְת ּ ַּפ ֵּלל ְּת ִפ ַּּלת ַּה ִּמ ְנ ָחה.
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סוגיה  ,17דף כח ,ב

 .17כח ,ב
ִמ ְׁשנָה
יאתוֹ ְּת ִפ ָׁלה ְּק ָׁצ ָׁרה.
יצ ָׁ
יסתוֹ ְּל ֵבית ַּה ִמ ְּד ָׁרש ו ִב ִ
ַר ִּ ּבי נְ חוּנְ יָ א ֶּ ּבן ַה ָ ּקנָ ה ָׁהיָׁ ה ִמ ְּת ַּפ ֵלל ִב ְּכנִ ָׁ
ָׁא ְּמרו לוֹ ַּ :מה ָׁמקוֹ ם ִל ְּת ִפ ָׁלה זוֹ ?
יס ִתי ֲ -אנִ י ִמ ְּת ַּפ ֵלל ֶשלֹא יֶ ֱא ַּרע ְּד ַּבר ַּת ָׁק ָׁלה ַּעל יָׁ ִדי,
ָׁא ַּמר ָׁל ֶהםִ :ב ְּכנִ ָׁ
יא ִתי ֲ -אנִ י נוֹ ֵתן הוֹ ָׁד ָׁאה ַּעל ֶח ְּל ִקי.
יצ ָׁ
ו ִב ִ
ְׁג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַּר ָ ּב ָנן:
יסתוֹ ַּמהו אוֹ ֵמר?
" ִב ְּכנִ ָׁ
ָׁ
יְּ ִהי ָׁרצוֹ ן ִמ ְּל ָׁפנֶ יך ה' ֱאל ַֹּהי:
ֶשלֹא יֶ ֱא ַּרע ְּד ַּבר ַּת ָׁק ָׁלה ַּעל יָׁ ִדי,
וְּ לֹא ֶא ָׁכ ֵשל ִב ְּד ַּבר ֲה ָׁל ָׁכה,
5וְּ יִ ְּש ְּמחו ִבי ֲח ֵב ַּרי,
וְּ לֹא אוֹ ַּמר ַּעל ָׁט ֵמא ָׁטהוֹ ר ,וְּ לֹא ַּעל ָׁטהוֹ ר ָׁט ֵמא,
וְּ לֹא יִ ָׁכ ְּשלו ֲח ֵב ַּרי ִב ְּד ַּבר ֲה ָׁל ָׁכה וְּ ֶא ְּש ַּמח ָׁב ֶהם.
יאתוֹ ַּמהו אוֹ ֵמר?
יצ ָׁ
ִב ִ
מוֹ ֶדה ֲאנִ י ְּל ָׁפנֶ ָׁ
יך ה' ֱאל ַֹּהי,
ֶש ַּש ְּמ ָׁת ֶח ְּל ִקי ִמיוֹ ְּש ֵבי ֵבית ַּה ִמ ְּד ָׁרש ,וְּ לֹא ַּש ְּמ ָׁת ֶח ְּל ִקי ִמיוֹ ְּש ֵבי ְּק ָׁרנוֹ ת.
ימים;
ֶש ֲאנִ י ַּמ ְּש ִכים וְּ ֵהם ַּמ ְּש ִכ ִ
ימים ִל ְּד ָׁב ִרים ְּב ֵט ִלים.
ֲאנִ י ַּמ ְּש ִכים ְּל ִד ְּב ֵרי תוֹ ָׁרה ,וְּ ֵהם ַּמ ְּש ִכ ִ
ֲאנִ י ָׁע ֵמל וְּ ֵהם ֲע ֵמ ִלים;
ֲאנִ י ָׁע ֵמל ו ְּמ ַּק ֵבל ָׁש ָׁכר ,וְּ ֵהם ֲע ֵמ ִלים וְּ ֵאינָׁ ם ְּמ ַּק ְּב ִלים ָׁש ָׁכר.
ֲאנִ י ָׁרץ וְּ ֵהם ָׁר ִצים;
ֲאנִ י ָׁרץ ְּל ַּח ֵיי ָׁהעוֹ ָׁלם ַּה ָׁבא ,וְּ ֵהם ָׁר ִצים ִל ְּב ֵאר ָׁש ַּחת".

רש"י
מתני'
מה מקום .כלומר ולא אכשל.
וישמחו חברי על כשלוני הרי
רעות שתים שיבאו על ידי
שאגרום להם שיענשו:
מיושבי קרנות .חנוונים או
עמי הארץ שעוסקים בדבר
שיחה .מההגיון לא תרגילום
במקרא יותר מדאי משום
דמשכא .לשון אחר משיחת
ילדים:
דעו לפני מי וכו' .כדי
שתתפללו ביראה ובכוונה:
עמוד הימיני .שני עמודים
העמיד שלמה באולם שם
הימני יכין ושם השמאלי בועז
(מלכים א ז) הימיני לעולם
חשוב:
פטיש .המפוצץ פי''ק {מעדר}
בלע''ז:
אוסרני .חובש אותי:
מיתת עולם .לעוה''ב:
הייתי בוכה .מאימת משפטו
אם לדין מוליכין אותי לפניו:
עד כאן .בתמיה כלומר ולא
יותר ממורא בשר ודם:

ָּתנ ּו ַּר ָ ּב ָנן:
יעזֶּ ר נִ ְּכנְּ סו ַּת ְּל ִמ ָׁידיו ְּל ַּב ְּקרוֹ ,
" ְּכ ֶש ָׁח ָׁלה ַרבִּּ י ֱא ִּל ֶּ
ָׁא ְּמרו לוֹ ַּ :ר ֵבינו ַּל ְּמ ֵדנו אוֹ ְּרחוֹ ת ַּח ִיים וְּ נִ זְּ ֶכה ָׁב ֶהן ְּל ַּח ֵיי ָׁהעוֹ ָׁלם ַּה ָׁבא.
ָׁא ַּמר ָׁל ֶהם:
ִה ָׁז ֲהרו ִב ְּכבוֹ ד ַּח ְּב ֵר ֶיכם,
ו ִמנְּ עו ְּבנֵ ֶיכם ִמן ַּה ִה ָׁגיוֹ ן,
וְּ הוֹ ִשיבום ֵבין ִב ְּר ֵכי ַּת ְּל ִמ ֵידי ֲח ָׁכ ִמים,
ו ְּכ ֶש ַּא ֶתם ִמ ְּת ַּפ ְּל ִלים ְּדעו ִל ְּפנֵ י ִמי ַּא ֶתם עוֹ ְּמ ִדים,
ו ִב ְּש ִביל ָׁכ ְּך ִתזְּ כו ְּל ַּח ֵיי ָׁהעוֹ ָׁלם ַּה ָׁבא.
ו ְּכ ֶש ָׁח ָׁלה ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּ ּבן זַ ַ ּכאי נִ ְּכנְּ סו ַּת ְּל ִמ ָׁידיו ְּל ַּב ְּקרוֹ ,
ֵכיוָׁ ן ֶש ָׁר ָׁאה אוֹ ָׁתם ִה ְּת ִחיל ִל ְּבכוֹ ת,
ָׁא ְּמרו לוֹ ַּת ְּל ִמ ָׁידיו :נֵ ר יִ ְּש ָׁר ֵאלַּ ,עמוד ַּהיְּ ִמינִ יַּ ,פ ִטיש ֶה ָׁחזָׁ קִ ,מ ְּפנֵ י ָׁמה ַּא ָׁתה בוֹ ֶכה?
ָׁא ַּמר ָׁל ֶהםִ :אילו ִל ְּפנֵ י ֶמ ֶל ְּך ָׁב ָׁשר וָׁ ָׁדם ָׁהיו מוֹ ִל ִיכין אוֹ ִתי,
ֶש ַּהיוֹ ם ָׁכאן ו ָׁמ ָׁחר ַּב ֶק ֶבר,
ֶש ִאם כוֹ ֵעס ָׁע ַּלי ֵ -אין ַּכ ֲעסוֹ ַּכ ַּעס עוֹ ָׁלם,
וְּ ִאם אוֹ ְּס ֵרנִ י ֵ -אין ִאיסורוֹ ִאיסור עוֹ ָׁלם,
יתת עוֹ ָׁלם,
יתתוֹ ִמ ַּ
יתנִ י ֵ -אין ִמ ָׁ
וְּ ִאם ְּמ ִמ ֵ
וַּ ֲאנִ י יָׁ כוֹ ל ְּל ַּפ ְּייסוֹ ִב ְּד ָׁב ִרים ,ו ְּל ַּש ֲחדוֹ ְּב ָׁממוֹ ן,
יתי בוֹ ֶכה,
ַּאף ַּעל ִפי ֵכן ָׁהיִ ִ
וְּ ַּע ְּכ ָׁשיו ֶשמוֹ ִל ִיכים אוֹ ִתי ִל ְּפנֵ י ֶמ ֶל ְּך ַּמ ְּל ֵכי ַּה ְּמ ָׁל ִכים ַּה ָׁקדוֹ ש ָׁברו ְּך הוא,
ֶשהוא ַּחי וְּ ַּק ָׁיים ְּלעוֹ ָׁלם ו ְּלעוֹ ְּל ֵמי עוֹ ָׁל ִמים,
ֶש ִאם כוֹ ֵעס ָׁע ַּלי ַּ -כ ֲעסוֹ ַּכ ַּעס עוֹ ָׁלם,
וְּ ִאם אוֹ ְּס ֵרנִ י ִ -איסורוֹ ִאיסור עוֹ ָׁלם,
יתת עוֹ ָׁלם,
יתתוֹ ִמ ַּ
יתנִ י ִ -מ ָׁ
וְּ ִאם ְּמ ִמ ֵ
וְּ ֵאינִ י יָׁ כוֹ ל ְּל ַּפ ְּייסוֹ ִב ְּד ָׁב ִרים ,וְּ לֹא ְּל ַּש ֲחדוֹ ְּב ָׁממוֹ ן,
יהנֹם,
וְּ לֹא עוֹ ד ֶא ָׁלא ֶש ֵיש ְּל ָׁפנַּ י ְּשנֵ י ְּד ָׁר ִכיםַּ ,א ַּחת ֶשל ַּגן ֵע ֶדן ,וְּ ַּא ַּחת ֶשל ֵג ִ
וְּ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַּע ְּב ֵאיזוֹ מוֹ ִל ִיכים אוֹ ִתי ,וְּ לֹא ֶא ְּב ֶכה?!
ָׁא ְּמרו לוֹ ַּ :ר ֵבינו ָׁב ְּר ֵכנו,
ָׁא ַּמר ָׁל ֶהם :יְּ ִהי ָׁרצוֹ ן ֶש ְּת ֵהא מוֹ ָׁרא ָׁש ַּמיִ ם ֲע ֵל ֶיכם ְּכמוֹ ָׁרא ָׁב ָׁשר וָׁ ָׁדם.
ָׁא ְּמרו לוֹ ַּת ְּל ִמ ָׁידיוַּ :עד ָׁכאן?!
 5החלוקה לשורה נוספת ,נותנת פרשנות מסוימת ,השאלה היא האם 'וישמחו בי חברי' ,או 'שלא אכשל וישמחו בי חברי'.
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ָׁא ַּמר ָׁל ֶהם :ו ְּלוַּ אי!
ֵת ְּדעו ְּכ ֶש ָׁא ָׁדם עוֹ ֵבר ֲע ֵב ָׁירה ,אוֹ ֵמרֶ :שלֹא יִ ְּר ַּאנִ י ָׁא ָׁדם.
ִב ְּש ַּעת ְּפ ִט ָׁירתוֹ ,
ָׁא ַּמר ָׁל ֶהםַּ :פנו ֵכ ִלים ִמ ְּפנֵ י ַּהטו ְּמ ָׁאה,
וְּ ָׁה ִכינו ִכ ֵסא ְּל ִחזְּ ִק ָׁיהו ֶמ ֶל ְּך יְּ הו ָׁדה ֶש ָׁבא".

רש"י
ולואי .שיהא כמורא בשר ודם
שאם כן תחדלו מעבירות
הרבה:
עבירה .בסתר ממורא הבריות
ויודע שהכל הוא גלוי להקב''ה
ואינו מניח בכך:
מפני הטומאה .טומאת אהל
המת בכל הבית:
לחזקיהו שבא .אלי ללוותי:

כל הזכויות שמורות  -גמרא סדורה – עמותת וכל בנייך  – vechol.banayich@gmail.comדניאל ברק ווינט 7201702200

מסכת ברכות פרק ד' – תפלת השחר

33

סוגיה  ,18דף כח ,ב

 .18כח ,ב
ִמ ְׁשנָה
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִּל ֵ
ְּב ָׁכל יוֹ ם וָׁ יוֹ ם ִמ ְּת ַּפ ֵלל ָׁא ָׁדם ְּשמֹנֶ ה ֶע ְּש ֵרה.
ַרבִּּ י יְ הוֹ ֻׁש ַע אוֹ ֵמר:
ֵמ ֵעין ְּשמֹנֶ ה ֶע ְּש ֵרה.
ַרבִּּ י ֲע ִּק ָיבא אוֹ ֵמר:
ִאם ְּשגו ָׁרה ְּת ִפ ָׁלתוֹ ְּב ִפיו ִ -מ ְּת ַּפ ֵלל ְּשמוֹ נֶ ה ֶע ְּש ֵרה,
וְּ ִאם ָׁלאו ֵ -מ ֵעין ְּשמוֹ נֶ ה ֶע ְּש ֵרה.
יעזֶּ ר אוֹ ֵמר:
ַרבִּּ י ֱא ִּל ֶּ
ָׁהעוֹ ֶשה ְּת ִפ ָׁלתוֹ ֶק ַּבע ֵ -אין ְּת ִפ ָׁלתוֹ ַּת ֲחנונִ ים.
ַרבִּּ י יְ הוֹ ֻׁש ַע אוֹ ֵמר:
ַּההוֹ ֵל ְּך ִב ְּמקוֹ ם ַּס ָׁכנָׁ ה ִ -מ ְּת ַּפ ֵלל ְּת ִפ ָׁלה ְּק ָׁצ ָׁרה,
וְּ אוֹ ֵמר :הוֹ ַּשע ה' ֶאת ַּע ְּמ ָׁך ֶאת ְּש ֵא ִרית יִ ְּש ָׁר ֵאל,
יהם ְּל ָׁפנֶ יךָׁ,
ְּב ָׁכל ָׁפ ָׁר ַּשת ָׁה ִעבור יִ ְּהיו ָׁצ ְּר ֵכ ֶ
ָׁברו ְּך ַּא ָׁתה ה' שוֹ ֵמ ַּע ְּת ִפ ָׁלה.
ָׁהיָׁ ה רוֹ ֵכב ַּעל ַּה ֲחמוֹ ר -
יֵ ֵרד וְּ יִ ְּת ַּפ ֵלל,
וְּ ִאם ֵאינוֹ יָׁ כוֹ ל ֵל ֵירד  -יַּ ֲחזִ יר ֶאת ָׁפנָׁ יו,
וְּ ִאם ֵאינוֹ יָׁ כוֹ ל ְּל ַּה ֲחזִ יר ֶאת ָׁפנָׁ יו  -יְּ ַּכ ֵוין ֶאת ִלבוֹ ְּכנֶ ֶגד ֵבית ָׁק ְּד ֵשי ַּה ֳּק ָׁד ִשים.
ָׁהיָׁ ה ְּמ ַּה ֵל ְּך ִב ְּס ִפינָׁ ה אוֹ ְּב ַּא ְּס ָׁדא  -יְּ ַּכ ֵוין ֶאת ִלבוֹ ְּכנֶ גֶ ד ֵבית ָׁק ְּד ֵשי ַּה ֳּק ָׁד ִשים.
ְׁג ָמ ָרא
ָהנֵי " ְּשמוֹ נֶ ה ֶע ְּש ֵרה" ְּכ ֶׁנגֶׁ ד ִמי?
ָא ַּמר ַר ִּבי ִּה ֵלל ְּב ֵריה ְּד ַר ִּבי ְּשמו ֵאל ַבר נַ ֲח ָמנִּ י:
ְּכנֶׁ גֶׁ ד ְשמוֹ נֶׁה ֶׁע ְש ֵרה ַּאזְ ָּכרוֹ ת ֶׁש ָא ַּמר דָּ וִ ד ְ ּב" ָהבו לַ ה' ְבנֵּ י ֵּאלִ ים" (תהילים כט-א).
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַּמר:
ְּכנֶׁ גֶׁ ד ְשמוֹ נֶׁה ֶׁע ְש ֵרה ַּאזְ ָּכרוֹ ת ֶׁש ִ ּב ְק ִר ַּיאת ְש ַּמע.

רש"י
מתני'
מעין שמנה עשרה .בגמרא
מפרש:
הושע ה' וכו' .זו תפלה
קצרה:
בכל פרשת העבור כו' .מפרש
בגמרא:
אם אינו יכול לירד .שאין לו
מי שיאחז את חמורו:
יחזיר את פניו .לצד ירושלים:
באסדא .כמו ותשם בסד רגלי
(איוב יג) בית הסהר שקורין
ציפ''ש {צי''ף :סד  -שבו נעלו
רגלי אסירים} בלע''ז .לשון
אחר עצים הקשורים זה עם
זה הרבה יחד ובלשון מקרא
קורא אותם רפסודות (ד''ה ב)
{רי''ד:
רדיי''ל
ובלע''ז
רפסודה} ובלשון אשכנז
ולו''ס {רפסודה  -בגרמנית}
ומשיטן בנהר להוליכן ממקום
למקום ויכולין להלך עליהן
כמו בספינה:
גמ'
הבו לה' בני אלים .שהוא רמז
לאבות וגבורות וקדושת השם
כדאמרינן בראש השנה (דף
לב ).מנין שאומרים אבות ת''ל
הבו לה' בני אלים כו':
שיתפקקו .שיראו הפקקים
הם הקשרים כמו ששנינו (ב''ב
פ ):בקנים ובגפנים מן הפקק
שלמעלה והיא הקשר שחלל
הקנה פקוק וסתום שם:
איסר .שני קמטים אחד
מלמטה ואחד מלמעלה
וכאיסר רוחב בשר באמצע:
דמצער נפשיה .שהוא ניכר
שחפץ לכרוע אלא שהוא
מצטער:
ביבנה תקנוה .לאחר זמן
מרובה:

ָא ַּמר ַר ִּבי ַתנְּ חום ָא ַּמר ַר ִּבי יְּהוֹ ֻׁש ַע ֶּבן לֵ וִּ י:
ְּכ ֶׁנגֶׁ ד ְשמוֹ נֶׁה ֶׁע ְש ֵרה חוּלְ יוֹ ת ֶׁש ַּ ּב ּ ִש ְד ָרה.
וְ ָא ַּמר ַר ִּבי ַתנְּ חום ָא ַּמר ַר ִּבי יְּהוֹ ֻׁש ַע ֶּבן לֵ וִּ י:
ַּה ִּמ ְת ּ ַּפ ֵּלל צָ ִר ְיך ֶׁש ּיִכְ ַּרע ַּעד ֶׁש ּי ְִת ּ ַּפ ְּקק ּו ָּכל חוּלְ יוֹ ת ֶׁש ַּ ּב ּ ִש ְד ָרה.
עולָ א ָא ַּמר:
ַּעד ְּכ ֵדי ֶׁש ּי ֵָר ֶׁאה ִא ָיסר ְּכ ֶׁנגֶׁ ד לִ בּ וֹ .
ַר ִּבי ֲחנִּ ינָ א ָא ַּמר:
ֵּכיוָ ן ֶׁש ִ ּנ ֲע ַּנע רֹאשוֹ שוּב ֵאינוֹ צָ ִר ְיך.
ָא ַּמר ָר ָבא:
וְ הוּא דִּ ְמצַּ ֵער נַּ ְפ ֵש ּיה ו ֶּׁמ ֱחזֵ י ְּכ ַּמאן דְּ כָ ַּרע.
ָהנֵי ַּּת ְמנֵי ְס ֵרי? ְּת ַּש ְס ֵרי ָהוְ ויָין!
ָא ַּמר ַר ִּבי לֵ וִּ י:
ִ ּב ְר ַּּכת ַּה ְ ּצדוֹ ִקים ְ ּב ַּי ְבנֶׁה ִּת ְּקנו ָּה.
ְּכ ֶׁנגֶׁ ד ִמי ִּת ְּקנו ָּה?
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ָא ַּמר ַר ִּבי לֵ וִּ י לְ ַר ִּבי ִּה ֵלל ְּב ֵריה ְּד ַר ִּבי ְּשמו ֵאל ַבר נַ ֲח ָמנִּ י:
ְּכנֶׁ גֶׁ ד " ֵּאל ַה ָכבוֹ ד ִה ְר ִעים" (תהילים כט-ג).
לְ ַּרב יוֹ ֵסף?
ְּכנֶׁ גֶׁ ד ֶׁא ָחד ֶׁש ִ ּב ְק ִר ַּיאת ְש ַּמע.
לְ ַּר ִ ּבי ַּּת ְנחוּם ָא ַּמר ַּר ִ ּבי יְ הוֹ ֻׁש ַּע ֶׁ ּבן לֵ וִ י?
ְּכ ֶׁנגֶׁ ד ח ּולְ ָיא ְק ַּט ּנָה ֶׁש ַּ ּב ּ ִש ְד ָרה.

כל הזכויות שמורות  -גמרא סדורה – עמותת וכל בנייך  – vechol.banayich@gmail.comדניאל ברק ווינט 7201702200

35

סוגיה  ,19דף כח ,ב – כט ,א

מסכת ברכות פרק ד' – תפלת השחר

 .19כח ,ב – כט ,א
ָּתנ ּו ַּר ָ ּב ָנן:
יאל ַּעל ַּה ֵס ֶדר ְּביַּ ְּבנֶ ה,
ִּש ְמעוֹ ן ַה ַפ ּקו ִּּלי ִה ְּס ִדיר ְּשמוֹ נֶ ה ֶע ְּש ֵרה ְּב ָׁרכוֹ ת ִל ְּפנֵ י ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִּל ֵ
יאל ַּל ֲח ָכ ִּמיםְּ :כלום יֵ ש ָׁא ָׁדם ֶשיוֹ ֵד ַּע ְּל ַּת ֵקן ִב ְּר ַּכת ַּה ִמינִ ים?
ָׁא ַּמר ָׁל ֶהם ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִּל ֵ
ָׁע ַּמד ְשמו ֵּאל ַה ָ ּק ָטן וְּ ִת ְּקנָׁ ה,
כט ,א ְּל ָׁשנָׁ ה ַּא ֶח ֶרת ְּש ָׁכ ָׁחה ,וְּ ִה ְּש ִקיף ָׁבה ְּש ַּתיִ ם וְּ ָׁשלֹש ָׁשעוֹ ת ,וְּ לֹא ֶה ֱעלוהו".
ַּא ַּּמאי "לֹא ֶה ֱעלוהו"?
וְ ָה ָא ַּמר ַרב יְּהו ָדה ָא ַּמר ַרב:
ָט ָעה ְ ּבכָ ל ַּה ְ ּב ָרכוֹ ת ֻּׁכ ָּלן ֵ -אין ַּמ ֲעלִ ין אוֹ תוֹ ,
ְישינַּ ן ֶׁש ָּמא ִמין הוּא!
ְ ּבבִ ְר ַּּכת ַּה ִּמי ִנים ַּ -מ ֲעלִ ין אוֹ תוֹ ָ ,חי ִ
ָשאנֵי ְשמו ֵּאל ַּה ָ ּק ָטן,
דְּ ִאיה ּו ַּּת ְּק ּנָה.

רש"י
הפקולי .מוכר פקולי צמר גפן
שקורין קיטו''ן {קוטו''ן:
כותנה}
והשקיף .חשב לזכור אותה
לשון סוכה כדמתרגמינן
וישקף ואסתכי (בראשית יט):
רשע מעיקרו .ושב מרשעתו
פעמים שחוזר ונעשה רשע:
הוא ינאי .ששנינו בקידושין
(פ''ג דף סו ).שהרג חכמי
ישראל:
ינאי רשע מעיקרו .ונעשה
צדיק וחזר לרשעתו:
דאתחיל בה .התחיל לאומרה
וטעה באמצעיתה:
לא שנו .הא דאמר רב יהודה
מעלין אותו:

וְ נֵיחוּש דִּ לְ ָמא ֲה ַּדר ֵ ּב ּיה?
ָא ַּמר ַא ַביֵי:
ישא.
ְ ּג ִמ ִיריָ :טבָ א לָ א ָהוֵ י ִ ּב ָ
וְ לָ א?!
שה ָעוֶ ל" (יחזקאל יח-כד)!
וְ ַּה ְּכ ִתיב" :ו ְבשוב ַצ ִדיק ִמ ִצ ְד ָקתוֹ וְ ָע ָ ׂ
ַּההוּא ָר ָשע ֵמ ִע ָ ּיקרוֹ ,
ֲאבָ ל צַּ דִּ יק ֵמ ִע ָ ּיקרוֹ – לֹא.
וְ לֹא?!
וְ ָהא ְּת ַּנן:
" ַּאל ַּת ֲא ִמין ְּב ַּע ְּצ ְּמ ָׁך ַּעד יוֹ ם מוֹ ְּת ָׁך,
ֶש ֲה ֵרי יוֹ ָׁחנָׁ ן כ ֵֹהן ָׁגדוֹ ל ִש ֵמש ִב ְּכהו ָׁנה ְּגדוֹ ָׁלה ְּשמֹנִ ים ָׁשנָׁ ה,
ו ְּל ַּבסוֹ ף נַּ ֲע ָׁשה ְּצדוֹ ִקי"!
וְ ָא ַּמר ַא ַביֵי:
הוּא ַּי ַּּנאי הוּא יוֹ ָח ָנן.
ָרבָ א ָא ַּמר:
יַּ ַּ ּנאי לְ חוּד ,וְ יוֹ ָח ָנן לְ חוּד;
יַּ ַּ ּנאי ָר ָשע ֵמ ִע ָ ּיקרוֹ ,
וְ יוֹ ָח ָנן צַּ דִּ יק ֵמ ִע ָ ּיקרוֹ .
ִיחא לְ ַּא ַּ ּביֵי,
ָהנ ָ
ֶׁא ָּלא לְ ָרבָ א ַּק ְשיָא!
ָא ַּמר לָ ְך ָר ָבא:
צַּ דִּ יק ֵמ ִע ָ ּיקרוֹ נ ִַּמי ,דִּ לְ ָמא ֲה ַּדר ֵ ּב ּיה.
ִאי ָהכִ יַּ ,א ַּּמאי לָ א ַּא ּ ְסקוּה ּו?
ָשאנֵי ְשמו ֵּאל ַּה ָ ּק ָטן ,דְּ ַּא ְת ִחיל ַּ ּב ּה.
דְּ ָא ַּמר ַרב יְּהו ָדה ָא ַּמר ַרב וְ ִא ֵית ָימא ַר ִּבי יְּהוֹ ֻׁש ַע ֶּבן לֵ וִּ י:
לֹא ָשנ ּו ֶׁא ָּלא ֶׁשלּ ֹא ִה ְת ִחיל ָ ּב ּה,
ֲאבָ ל ִה ְת ִחיל ָ ּב ּה גּוֹ ְמ ָר ּה.
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

סוגיה  ,20דף כט ,א

 .21כט ,א
ָהנֵי ֶׁשבַּ ע דְּ ַּש ְ ּב ָתאְּ ,כ ֶׁנגֶׁ ד ִמי?
ָא ַּמר ַר ִּבי ֲחלַ ְּפ ָתא ֶּבן ָשאול:
ְּכנֶׁ גֶׁ ד ִש ְב ָעה קוֹ לוֹ ת ֶׁש ָא ַּמר דָּ וִ ד ַּעל ַּה ַּּמ ִים.
ָהנֵי ֵּת ַּשע דְּ רֹאש ַּה ּ ָשנָהְּ ,כ ֶׁנגֶׁ ד ִמי?
ָא ַּמר ַר ִּבי יִּצְּ ָחק ְּד ִּמן ַק ְּר ִּטיגְּ נִּ ין:
ְּכנֶׁ גֶׁ ד ִּת ְש ָעה ַּאזְ ָּכרוֹ ת ֶׁש ָא ְמ ָרה ַּח ּנָה ִ ּב ְת ִפ ָּל ָת ּה.
דְּ ָא ַּמר ַּמר:
" ְּברֹאש ַּה ָׁשנָׁ ה נִ ְּפ ְּק ָׁדה ָׁש ָׁרה ָׁר ֵחל וְּ ַּח ָׁנה".

רש"י
שבעה קולות .במזמור קול ה'
על המים (תהלים כט):
שאמרה חנה .בפרשת עלץ לבי
(ש''א ב):
כ''ד רננות .בפרשת ויעמוד
שלמה (מלכים א ח) רנה
תפלה תחנה כלהון כ''ד
איכא:
ביומא דרחמי .שהוצרך לבקש
רחמים שדבקו שערים זה בזה
ולא היו מניחין להכניס ארון
לבית קדשי הקדשים כדאמרי'
במועד קטן (דף ט .א):

ִיתאְּ ,כ ֶׁנגֶׁ ד ִמי?
ָהנֵי ֶׁע ְש ִרים וְ ַּא ְר ַּ ּבע דְּ ַּת ֲענ ָ
ָא ַּמר ַר ִּבי ֶּחלְּ בוֹ :
ְּכנֶׁ גֶׁ ד ֶׁע ְש ִרים וְ ַּא ְר ַּ ּבע ְרנָנוֹ ת,
ֶׁש ָא ַּמר ְשלֹמֹה ְ ּב ָש ָעה ֶׁש ִהכְ נִיס ָארוֹ ן לְ בֵ ית ָק ְד ֵשי ַּה ֳּ ּק ָד ִשים.
ִאי ָהכִ יָּ ,כל יוֹ ָמא ַּנ ִמי ְנֵמ ִרינְ ה ּו!
ֵא ַּימת ֲא ַּמ ִרינְה ּו ְשלֹמֹה? ְ ּביוֹ ָמא דְּ ַּר ֲח ֵמי,
ֲאנַּ ן נ ִַּמי ְ ּביוֹ ָמא דְּ ַּר ֲח ֵמי ָא ְמ ֵרי לְ ה ּו.
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סוגיה  ,21דף כט ,א

 .21כט ,א
" ַר ִּ ּבי יְ הוֹ ֻׁש ַע אוֹ ֵמרֵ :מ ֵעין ְּשמֹנֶ ה ֶע ְּש ֵרה".
ַּמאי " ֵמ ֵעין ְּשמֹנֶ ה ֶע ְּש ֵרה"?
ַרב ָא ַּמר:
ֵמ ֵעין ָּכל ְ ּב ָרכָ ה וּבְ ָרכָ ה.
ּו ְּשמו ֵאל ָא ַּמר:
ֲהבִ ינֵנ ּו ה' ֱאל ֵֹהינ ּו לָ ַּד ַּעת דְּ ָרכֶׁ ָיך,
וּמוֹ ל ֶׁאת לְ בָ בֵ נ ּו לְ י ְִר ָא ֶׁת ָך,
וְ ִת ְסלַּ ח לָ נ ּו לִ ְהיוֹ ת ְ ּגאוּלִ ים,
וְ ַּר ֲח ֵקנ ּו ִמ ַּּמכְ אוֹ ֵבינ ּו,
וְ ַּד ּ ְשנֵנ ּו ִ ּבנְ אוֹ ת ַּא ְרצֶׁ ָך,
וּנְ פוּצוֹ ֵתינ ּו ֵמ ַּא ְר ַּ ּבע ְּת ַּק ֵ ּבץ,
וְ ַּה ּתוֹ ִעים ַּעל דַּּ ְע ְּת ָך ִי ּ ָש ְפט ּו,
וְ ַּעל ָה ְר ָש ִעים ָּתנִיף ָי ֶׁד ָיך,
וְ ִי ְש ְמח ּו צַּ דִּ ִיקים:
ְ ּב ִבנְ ַּין ִע ֶׁיר ָך ,ו ְּב ִת ּקוּן ֵהיכָ לֶׁ ָך ,וּבִ צְ ִמ ַּיחת ֶׁק ֶׁרן לְ ָדוִ ד ַּעבְ דֶּׁ ָך ,ו ַּּב ֲע ִריכַּ ת נֵר לְ בֶׁ ן ִי ַּשי ְמ ִש ֶׁיח ָך,
ֶׁט ֶׁרם נ ְִק ָראַּ ,א ָּתה ַּּת ֲענֶׁ ה,
ָ ּברו ְּך ַּא ָּתה ה' שוֹ ֵמ ַּע ְּת ִפ ָּלה.

רש"י
מעין כל ברכה .אומר בקוצר
ומברך על כל אחת ואחת:
הביננו .ואינו מברך אלא
שומע תפלה בכל הברכות
שבין שלש ראשונות לשלש
אחרונות הביננו כנגד אתה
חונן ומול את לבבנו כנגד
השיבנו לסלוח לנו כנגד סלח
לנו להיות גאולים כנגד גאולה
וכן כולם:
בנאות ארצך .לשון נוה כמו
בנאות דשא ירביצני (תהלים
כג) והוא כנגד ברכת השנים:
והתועים על דעתך .העוברים
על דבריך:
ישפטו .כנגד צדקה ומשפט
לשון אחר והתועים במשפט
על דעתך ישפטו השיבם
ללמדם לשפוט כדבריך וכן
עיקר נראה לי וכן בה''ג:
לייט עלה אביי .לפי שמדלג
הברכות וכוללן בברכה אחת:

לָ יֵיט ֲעלָ ּה ַא ַביֵי ַּא ַּּמאן דִּ ְמצַּ ֵּלי ֲה ִבי ֵננ ּו.
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

סוגיה  ,22דף כט ,א

 .22כט ,א
ָא ַּמר ַרב נַ ְּח ָמן ָא ַּמר ְּשמו ֵאל:
ָּכל ַּה ּ ָשנָה כּ ו ָּּל ּה ִמ ְת ּ ַּפ ֵּלל ָא ָדם ֲה ִבי ֵננ ּו,
חוּץ ִמ ּמוֹ צָ ֵאי ַּש ָ ּבת ו ִּמ ּמוֹ צָ ֵאי יָ ִמים טוֹ ִבים,
ִמ ּ ְפנֵי ֶׁש ָ ּצ ִר ְיך לוֹ ַּמר ַּהבְ דָּ לָ ה ְ ּבחוֹ ֵנן ַּהדַּּ ַּעת.
ַּמ ְת ִקיף לַּ ּה ַר ָבה ַבר ְּשמו ֵאל:
נֵימ ָר ּה ְ ּב ָרכָ ה ְרבִ ִיעית ִ ּב ְפנֵי ַּעצְ ָמ ּה!
וְ ְ
ִמי לָ א ְּת ַּנן:
" ַרבִּּ י ֲע ִּק ָיבא אוֹ ֵמר:
יעית ִב ְּפנֵ י ַּע ְּצ ָׁמה.
אוֹ ְּמ ָׁרה ְּב ָׁר ָׁכה ְּר ִב ִ
יעזֶּ ר אוֹ ֵמר:
ַרבִּּ י ֱא ִּל ֶּ
ְּבהוֹ ָׁד ָׁאה"!
ַּא ּט ּו ָּכל ַּה ּ ָשנָה כּ ו ָּּל ּה ִמי ָעבְ ִדי ַּנן ְּכ ַּר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ,דְּ ַּה ְש ָּתא נ ִַּמי ֶׁנ ֱעבִ יד?!
ָּכל ַּה ּ ָשנָה כּ ו ָּּל ּה ַּמאי ַּט ֲע ָמא לָ א ָעבְ ִדי ַּנן ְּכ ַּר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא?
ַּּת ְמנֵי ְס ֵרי ַּּת ּקוּןְּ ,ת ַּש ְס ֵרי לֹא ַּּת ּקוּן,
ָהכָ א נ ִַּמי ְשבַּ ע ַּּת ּקוּןַּּ ,ת ְמנֵי לָ א ַּּת ּקוּן.

רש"י
כל השנה מי עבדינן כר'
כשאנו
כלומר
עקיבא.
מתפללין י''ח שלמות מי
עבדינן כר' עקיבא לומר ברכה
רביעית בפני עצמה דהשתא
כשמתפללין הביננו נעביד
כותיה:
שבע תקון .שלש ראשונות
ושלש אחרונות והביננו:
ונכללה .להבדלה:
מכלל .בתוך הביננו כדרך
שהוא כוללה בחונן הדעת
ויאמר הביננו ה' אלהינו
המבדיל בין קדש לחול לדעת
דרכיך:
לאטרודי .לטעות:
בתחלת .התפלה יכול אדם
לכוין דעתו יותר מן האמצע:
גבורות גשמים .הזכרה
בעלמא היא לפיכך מחזירין
אותו שאינה תפלה שיכול
לאומרה בשומע תפלה:

ַּמ ְת ִקיף לַּ ּה ַמר זו ְּט ָרא:
וְ נִכְ לְ לָ ּה ִמ ְּכלַּ לֲ ' ,הבִ ינֵנ ּו ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ַּה ַּּמבְ דִּ יל ֵ ּבין ק ֶֹׁדש לְ חוֹ ל'!
ַּק ְש ָיא.
ָא ַּמר ַרב ִּב ִּיבי ַבר ַא ַביֵי:
ָּכל ַּה ּ ָשנָה כּ ו ָּּל ּה ִמ ְת ּ ַּפ ֵּלל ָא ָדם ֲה ִבי ֵננ ּו,
חוּץ ִמימוֹ ת ַּה ְ ּג ָש ִמים,
ִמ ּ ְפנֵי ֶׁש ָ ּצ ִר ְיך לוֹ ַּמר ְש ֵאלָ ה ְ ּב ִב ְר ַּּכת ַּה ּ ָשנִים.
ַּמ ְת ִקיף לַּ ּה ַמר זו ְּט ָרא:
ָ
וְ נִכְ לְ לָ ּה ִמ ְּכלַּ ל' ,וְ ַּד ּ ְשנֵנ ּו ִ ּב ְנאוֹ ת ַּא ְר ֶׁצך וְ ֵתן ַּטל ו ָּמ ָטר'!
ָא ֵתי לְ ִא ּ ְטרו ֵּדי.
ִאי ָהכִ יַּ ,הבְ דָּ לָ ה ְ ּבחוֹ נֵ ן ַּהדַּּ ַּעת נ ִַּמי ָא ֵתי לְ ִא ּ ְטרו ֵּדי!
ָא ְמ ֵריָ :ה ָתם ֵּכיוָ ן דְּ ָא ְת ָיא ִ ּב ְת ִח ַּּלת צְ לוֹ ָתא  -לָ א ִמ ּ ְט ִריד.
ָהכָ א ֵּכיוָ ן דְּ ָא ְת ָיא ְ ּב ֶׁא ְמצַּ ע צְ לוֹ ָתא – ִמ ּ ְט ִריד.
ַּמ ְת ִקיף לַּ ּה ַרב ַא ִּשי:
נֵימ ָר ּה ְ ּבשוֹ ֵמ ַּע ְּתפִ ָּלה,
וְ ְ
דְּ ָא ַּמר ַר ִּבי ַתנְּ חום ָא ַּמר ַרב ַא ִּסי:
ָט ָעה וְ לֹא ִהזְ ִּכיר ְ ּגבוּרוֹ ת ְ ּג ָש ִמים ִ ּב ְת ִח ּיַּית ַּה ֵּמ ִתים ַּ -מ ֲחזִ ִירין אוֹ תוֹ ,
ְש ֵאלָ ה ְ ּבבִ ְר ַּּכת ַּה ּ ָשנִים ֵ -אין ַּמ ֲחזִ ִירין אוֹ תוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵי ֶׁש ּיָכוֹ ל לְ אוֹ ְמ ָר ּה ְ ּבשוֹ ֵמ ַּע ְּתפִ ָּלה,
וְ ַּהבְ דָּ לָ ה ְ ּבחוֹ ֵנן ַּהדַּּ ַּעת ֵ -אין ַּמ ֲחזִ ִירין אוֹ תוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵי ֶׁש ָ ּיכוֹ ל לְ אוֹ ְמ ָר ּה ַּעל ַּהכּ וֹ ס!
' ָט ָעה' ָשאנֵי.
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סוגיה  ,23דף כט ,א-ב

 .23כט ,א-ב

ּגו ָּפא:
ָא ַּמר ַר ִּבי ַתנְּ חום ָא ַּמר ַרב ַא ִּסי:
ָט ָעה וְ לֹא ִהזְ ִּכיר ְ ּגבוּרוֹ ת ְ ּג ָש ִמים ִ ּב ְת ִח ּיַּית ַּה ֵּמ ִתים ַּ -מ ֲחזִ ִירין אוֹ תוֹ ,
ְש ֵאלָ ה ְ ּבבִ ְר ַּּכת ַּה ּ ָשנִים ֵ -אין ַּמ ֲחזִ ִירין אוֹ תוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵי ֶׁש ּיָכוֹ ל לְ אוֹ ְמ ָר ּה ְ ּבשוֹ ֵמ ַּע ְּתפִ ָּלה,
וְ ַּהבְ דָּ לָ ה ְ ּבחוֹ ֵנן ַּהדַּּ ַּעת ֵ -אין ַּמ ֲחזִ ִירין אוֹ תוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵי ֶׁש ָ ּיכוֹ ל לְ אוֹ ְמ ָר ּה ַּעל ַּהכּ וֹ ס.
ֵמ ִית ֵיבי:
" ָׁט ָׁעה וְּ לֹא ִהזְּ ִכיר ְּגבורוֹ ת ְּג ָׁש ִמים ִב ְּת ִח ַּיית ַּה ֵמ ִתים ַּ -מ ֲחזִ ִירין אוֹ תוֹ ,
ְּש ֵא ָׁלה ְּב ִב ְּר ַּכת ַּה ָׁשנִ ים ַּ -מ ֲחזִ ִירין אוֹ תוֹ ,
וְּ ַּה ְּב ָׁד ָׁלה ְּבחוֹ נֵ ן ַּה ַּד ַּעת ֵ -אין ַּמ ֲחזִ ִירין אוֹ תוֹ ִ ,מ ְּפנֵ י ֶש ָׁיכוֹ ל ְּלאוֹ ְּמ ָׁרה ַּעל ַּהכוֹ ס"!

רש"י
ביחיד .מחזירין אותו:
בצבור .יחיד המתפלל עם
הצבור:
דאדכר קודם ש''ת .אין
מחזירין אותו שיכול לאומרה
בשומע תפלה:
תחנונים .כגון אלהי נצור
לשוני מרע שאנו אומרים
בעמידה אחר תפלה:
אבל אם אינו רגיל .הויא סיום
תפלתו כעקירה אפילו לא
עקר:

לָ א ַּק ְש ָיא:
ָהא ְ ּב ָי ִחידָ ,הא ְ ּבצִ בּ וּר.
ְ ּבצִ בּ וּר ַּ -מאי ַּט ְע ָמא לָ א?
ִמ ּשוּם דְּ ָש ְמ ָע ּה ִמ ּ ְשלִ ַּיח צִ בּ וּר.
ִאי ָהכִ יַּ ,האי " ִמ ְּפנֵ י ֶש ָׁיכוֹ ל ְּלאוֹ ְּמ ָׁרה ְּבשוֹ ֵמ ַּע ְּת ִפ ָׁלה",
ִמ ּ ְפנֵי ' ֶׁש ּשוֹ ֵמ ַּע ִמ ּ ְשלִ ַּיח צִ בּ וּר' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ֶׁא ָּלא ִא ִידי וְ ִא ִידי ְ ּב ָי ִחיד,
וְ לָ א ַּק ְש ָיא:
ָהא דְּ ִא ְד ַּּכר קוֹ ֶׁדם שוֹ ֵמ ַּע ְּת ִפ ָּלה,
כט ,ב ָהא דְּ ִא ְד ַּּכר ָ ּב ַּתר שוֹ ֵמ ַּע ְּת ִפ ָּלה.
ָא ַּמר ַר ִּבי ַתנְּ חום ָא ַּמר ַרב ַא ִּסי ָא ַּמר ַר ִּבי יְּהוֹ ֻׁש ַע ֶּבן לֵ וִּ י:
ָט ָעה וְ לֹא ִהזְ ִּכיר ֶׁשל רֹאש ח ֶֹׁדש ַּ ּב ֲעבוֹ ָדה  -חוֹ זֵ ר לַּ ֲעבוֹ ָדה.
נִ זְ ַּּכר ְ ּבהוֹ ָד ָאה  -חוֹ זֵ ר לַּ ֲעבוֹ ָדה.
ְ ּב ִשים ָשלוֹ ם  -חוֹ זֵ ר לַּ ֲעבוֹ ָדה.
וְ ִאם ִס ּיֵים  -חוֹ זֵ ר לְ רֹאש.
ָא ַּמר ַרב ַפ ָפא ְּב ֵריה ְּד ַרב ַא ָחא ַבר ַא ָדא:
ָהא דַּּ ֲא ַּמ ַּרן " ִס ּיֵים  -חוֹ זֵ ר לְ רֹאש" לָ א ֲא ַּמ ַּרן ֶׁא ָּלא ֶׁש ָע ַּקר ַּרגְ לָ יו,
ֲאבָ ל לֹא ָע ַּקר ַּרגְ לָ יו  -חוֹ זֵ ר לַּ ֲעבוֹ ָדה.
ֲא ַּמר לֵ ּיה:
ְמ ָנא לָ ְך ָהא?
ֲא ַּמר לֵ ּיה:
ֵמ ַּא ָ ּבא ָמ ִרי ְש ִמ ַּיע לִ י,
וְ ַּא ָ ּבא ָמ ִרי ֵמ ַּרב.
ָא ַּמר ַרב נַ ְּח ָמן ַבר יִּצְּ ָחק:
ָהא דַּּ ֲא ַּמ ַּרןָ ' :ע ַּקר ַּרגְ לָ יו חוֹ זֵ ר לְ רֹאש',
לָ א ֲא ַּמ ַּרןֶׁ ,א ָּלא ֶׁש ֵאינוֹ ָרגִ יל לוֹ ַּמר ַּּת ֲחנ ּונִים ַּא ַּחר ְּתפִ ָּלתוֹ ,
ֲאבָ ל ָרגִ יל לוֹ ַּמר ַּּת ֲחנ ּונִים ַּא ַּחר ְּתפִ ָּלתוֹ  -חוֹ זֵ ר לַּ ֲעבוֹ ָדה.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי,
ָא ַּמר ַרב נַ ְּח ָמן ַבר יִּצְּ ָחק:
ָהא דַּּ ֲא ַּמ ַּרן ִּכי 'לֹא ָע ַּקר ַּרגְ לָ יו  -חוֹ זֵ ר לַּ ֲעבוֹ ָדה',
ּ
לָ א ֲא ַּמ ַּרן ֶׁא ָּלא ֶׁש ָרגִ יל לוֹ ַּמר ַּּת ֲחנ ּונִים ַּא ַּחר ְּתפִ ָלתוֹ ,
ֲא ָבל ִאם ֵאינוֹ ָרגִ יל לוֹ ַּמר ַּּת ֲחנ ּונִים ַּא ַּחר ְּתפִ ָּלתוֹ  -חוֹ זֵ ר לְ רֹאש.
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

סוגיה  ,24דף כט ,ב

 .24כט ,ב
יעזֶּ ר אוֹ ֵמרָׁ :העוֹ ֶשה ְּת ִפ ָׁלתוֹ ֶק ַּבע" וְ כוּ'.
" ַרבִּּ י ֱא ִּל ֶּ
ַּמאי " ֶק ַּבע"?
ָא ַּמר ַר ִּבי י ֲַעקֹב ַבר ִּא ִּידי ָא ַּמר ַר ִּבי אוֹ ַש ְּעיָא:
ָּכל ֶׁש ְּתפִ ָּלתוֹ דּ וֹ ָמה ָעלָ יו ְּכ ַּמ ּשוּי.
וְ ַר ָבנָ ן ָא ְמ ֵרי:
ָּכל ִמי ֶׁש ֵאינוֹ אוֹ ְמ ָר ּה ִ ּבלְ שוֹ ן ַּּת ֲחנ ּו ִנים.
ַר ָבה וְ ַרב יוֹ ֵסף דְּ ָא ְמ ֵרי ַּּת ְרוַּ יְיה ּו:
ָּכל ֶׁש ֵאינוֹ יָכוֹ ל לְ ַּחדֵּ ש ָ ּב ּה דָּ בָ ר.
ָא ַּמר ַר ִּבי זֵ ָירא:
ֲאנָ א יָכֵ ילְ ָנא לְ ַּחדּ ו ֵּשי ַּ ּב ּה ִמ ְּיל ָתא ,ו ִּמ ְס ְּת ִפי ָנא דִּ לְ ָמא ִמ ּ ְט ִר ְיד ָנא.
ַא ָביֵי ַבר ָא ִּבין וְ ַר ִּבי ֲחנִּ ינָ א ַבר ָא ִּבין דְּ ָא ְמ ֵרי ַּּת ְרוַּ יְיה ּו:
ָּכל ֶׁש ֵאין ִמ ְת ּ ַּפ ֵּלל ִעם דִּ ְמדּ ו ֵּמי ַּח ָּמה,
דְּ ָא ַּמר ַר ִּבי ִּחיָיא ַבר ַא ָבא ָא ַּמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִמצְ וָ ה לְ ִה ְת ּ ַּפ ֵּלל ִעם דִּ ְמדּ ו ֵּמי ַּח ָּמה.

רש"י
כמשוי .והיינו לשון קבע חוק
קבוע הוא עלי להתפלל וצריך
אני לצאת ידי חובתי:
מי שאינו יכול .לכוין לבו
לשאול צרכיו:
לחדש בה דבר .בבקשתו
והיינו לשון קבע כיום כן
אתמול כן מחר:
דילמא מטרידנא .שמא אטעה
ולא אדע לחזור למקום
שהפסקתי:
שאינו מתפלל עם דמדומי
חמה .והיינו לשון קבע.
תפלתו עליו חוק קבוע לצאת
ידי חובה ואינו מקפיד לחזר
אחר שעת מצוה ועת רצון:
עם דמדומי חמה .תפלת יוצר
עם הנץ החמה ותפלת המנחה
עם שקיעת החמה:
ייראוך עם שמש .זו תפלת
יוצר:
ולפני ירח .זו מנחה:
לייטי במערבא .על מי
שמשהה תפלת המנחה עד
דמדומי חמה שמא תטרף לו
השעה ע''י אונס ועבר הזמן:

וְ ָא ַּמר ַר ִּבי זֵ ָירא:
ַּמאי ְק ָר ָאה?
"יִ ָיראו ָך ִעם ָש ֶמש וְ לִ ְפנֵּ י יָ ֵּר ַח דוֹ ר דוֹ ִרים" (תהילים עב-ה).
יְיטי ֲעלַּ ּה ְ ּב ַּמ ֲע ָר ָבאַּ ,א ַּּמאן דִּ ְמצַּ ֵּלי ִעם דִּ ְמדּ ו ֵּמי ַּח ָּמה.
לָ ִ
ַּמאי ַּט ְע ָמא?
דִּ לְ ָמא ִמ ּ ָיט ְרפָ א לֵ ּיה ַּש ְע ָּתא.
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סוגיה  ,25דף כט ,ב

 .25כט ,ב
" ַר ִּ ּבי יְ הוֹ ֻׁש ַע אוֹ ֵמר:
ַּה ְּמ ַּה ֵל ְּך ִב ְּמקוֹ ם ַּס ָׁכנָׁ ה ִמ ְּת ַּפ ֵלל ְּת ִפ ָׁלה ְּק ָׁצ ָׁרה וְ כוּ'
[וְּ אוֹ ֵמר :הוֹ ַּשע ה' ֶאת ַּע ְּמ ָׁך ֶאת ְּש ֵא ִרית יִ ְּש ָׁר ֵאל],
יהם ְּל ָׁפנֶ ָׁ
יךָׁ ,ברו ְּך ַּא ָׁתה ה' שוֹ ֵמ ַּע ְּת ִפ ָׁלה]".
ְּב ָׁכל ָׁפ ָׁר ַּשת ָׁה ִעבור [יִ ְּהיו ָׁצ ְּר ֵכ ֶ
ַּמאי " ָׁפ ָׁר ַּשת ָׁה ִעבור"?
ָא ַּמר ַרב ִּח ְּס ָדא ָא ַּמר ַמר עו ְּק ָבא:
ֲאפִ יל ּו ְ ּב ָש ָעה ֶׁש ַּא ָּתה ִמ ְת ַּמ ֵּלא ֲעלֵ ֶׁיהם ֶׁעבְ ָרה ְּכ ִא ּ ָשה עו ָ ּּב ָרה,
ְיִהי ּו ָּכל צָ ְרכֵ ֶׁיהם לְ ָפנ ָ
ֶׁיך.

רש"י
בכל פרשת העבור וכו' .כמו
פרישת העבור:
אפי' בשעה שאתה מתמלא
עליהם עברה כאשה עוברה.
והכי משמע בכל עניני פרישת
העבור כגון עברה בעברה:
יהיו כל צרכיהם .גלוים לפניך
לרחם עליהם:
אפי' בשעה שהם עוברים.
ולשון פרשת העבור שהן
פורשין לעבירה:

ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי,
ָא ַּמר ַרב ִּח ְּס ָדא ָא ַּמר ַמר עו ְּק ָבא:
ֲאפִ יל ּו ְ ּב ָש ָעה ֶׁש ֵהם עוֹ בְ ִרים ַּעל דִּ בְ ֵרי ּתוֹ ָרה י ְִהי ּו ָּכל צָ ְרכֵ ֶׁיהם לְ ָפנ ָ
ֶׁיך.
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ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

סוגיה  ,26דף כט ,ב

 .26כט ,ב
ָּתנ ּו ַּר ָ ּב ָנן:
" ַּה ְּמ ַּה ֵל ְּך ִב ְּמקוֹ ם ְּגדו ֵדי ַּח ָׁיה וְּ ִל ְּס ִטים ִ -מ ְּת ַּפ ֵלל ְּת ִפ ָׁלה ְּק ָׁצ ָׁרה.
וְּ ֵאיזֶ ה ִהיא ְּת ִפ ָׁלה ְּק ָׁצ ָׁרה?
יעזֶּ ר אוֹ ֵמר:
ַרבִּּ י ֱא ִּל ֶּ
יך ִמ ַּת ַּחת וְּ ַּהטוֹ ב ְּב ֵעינֶ ָׁ
ֲע ֵשה ְּרצוֹ נְּ ָׁך ַּב ָׁש ַּמיִ ם ִמ ַּמ ַּעל וְּ ֵתן נַּ ַּחת רו ַּח ִל ֵיר ֶא ָׁ
יך ֲע ֵשה,
ָׁברו ְּך ַּא ָׁתה ה' שוֹ ֵמ ַּע ְּת ִפ ָׁלה.
ַרבִּּ י יְ הוֹ ֻׁש ַע אוֹ ֵמר:
ְּש ַּמע ַּשוְּ ַּעת ַּע ְּמ ָׁך יִ ְּש ָׁר ֵאל וַּ ֲע ֵשה ְּמ ֵה ָׁרה ַּב ָׁק ָׁש ָׁתם,
ָׁברו ְּך ַּא ָׁתה ה' שוֹ ֵמ ַּע ְּת ִפ ָׁלה.
ַר ִּ ּבי ֶּא ְל ָעזָ ר ְ ּב ַר ִּ ּבי ָצדוֹ ק אוֹ ֵמר:
ְּש ַּמע ַּצ ֲע ַּקת ַּע ְּמ ָׁך יִ ְּש ָׁר ֵאל וַּ ֲע ֵשה ְּמ ֵה ָׁרה ַּב ָׁק ָׁש ָׁתם,
ָׁברו ְּך ַּא ָׁתה ה' שוֹ ֵמ ַּע ְּת ִפ ָׁלה.
ֲא ֵח ִּרים אוֹ ְּמ ִרים:
ָׁצ ְּר ֵכי ַּע ְּמ ָׁך יִ ְּש ָׁר ֵאל ְּמרו ִבין וְּ ַּד ְּע ָׁתם ְּק ָׁצ ָׁרה,
יְּ ִהי ָׁרצוֹ ן ִמ ְּל ָׁפנֶ ָׁ
יך ה' ֱאל ֵֹהינו ֶש ִת ֵתן ְּל ָׁכל ֶא ָׁחד וְּ ֶא ָׁחד ְּכ ֵדי ַּפ ְּרנָׁ ָׁסתוֹ ,
ו ְּל ָׁכל ְּגוִ ָׁיה וגְּ וִ ָׁיה ֵדי ַּמ ְּחסוֹ ָׁרה,
ָׁברו ְּך ַּא ָׁתה ה' שוֹ ֵמ ַּע ְּת ִפ ָׁלה".

רש"י
עשה רצונך בשמים .שאין שם
חטא ואין רצונך עליהם אלא
לטוב ועבור לתחתונים על
רצונך:
ותן .להם ליראיך:
נחת רוח .שלא יתערבב רוחם
על ידי הבריות כגון ע''י חיות
ולסטים:
והטוב בעיניך עשה .אתה
להם ודוגמא זו מצינו בספר
שופטים ויאמרו בני ישראל
חטאנו עשה אתה לנו (כטוב)
[ככל הטוב] בעיניך אך הצילנו
וגו':
שועת .לשון גניחה יותר
מתפלה:
ודעתם קצרה .ואינם יודעים
לפרש צרכיהם:

ָא ַּמר ַרב הונָ א:
ֲהלָ כָ ה ַּּכ ֲא ֵח ִרים.
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 .27כט ,ב – ל ,א

ֲא ַּמר לֵ ּיה ֵאלִ ּיָה ּו לְ ַרב יְּהו ָדה ֲאחוה ְּד ַרב ַס ָלא ֲח ִּס ָידא:
לָ א ִּת ְר ַּּתח  -וְ לָ א ֶּׁת ֱח ֵטי,
לָ א ִּת ְרוֵ י  -וְ לָ א ֶּׁת ֱח ֵטי,
ָ
ְ
וּכְ ֶׁש ַּא ָּתה יוֹ צֵ א לַּ דֶּׁ ֶׁר ְך ִ -ה ָּמלֵ ך ְ ּבקוֹ נְ ך וָ צֵ א.
ַּמאי " ִה ָּמלֵ ְך ְ ּבקוֹ ָנְך וָ צֵ א"?
ָא ַּמר ַר ִּבי י ֲַעקֹב ָא ַּמר ַרב ִּח ְּס ָדא:
זוֹ ְּתפִ ַּּלת ַּהדֶּׁ ֶׁר ְך.
וְ ָא ַּמר ַר ִּבי י ֲַעקֹב ָא ַּמר ַרב ִּח ְּס ָדא:
ָּכל ַּה ּיוֹ צֵ א לַּ דֶּׁ ֶׁר ְך צָ ִר ְיך לְ ִה ְת ּ ַּפ ֵּלל ְּתפִ ַּּלת ַּהדֶּׁ ֶׁר ְך.
ַּמאי " ְּתפִ ַּּלת ַּהדֶּׁ ֶׁר ְך"?

ִיְהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
ֶׁיך ה' ֱאל ַֹּהי,
ֶׁש ּתוֹ לִ יכֵ נִי לְ ָשלוֹ ם ,וְ ַּתצְ ִע ֵידנִי לְ ָשלוֹ ם ,וְ ִת ְס ְמכֵ נִי לְ ָשלוֹ ם,
וְ ַּת ִ ּצילֵ נִי ִמ ַּּכף ָּכל אוֹ יֵב ,וְ אוֹ ֵרב ַּ ּבדֶּׁ ֶׁר ְך,
וְ ִת ְשלַּ ח ְ ּב ָרכָ ה ְ ּב ַּמ ֲע ֵשי ָי ַּדי,
ָ
וְ ִת ְּתנֵנִי לְ ֵחן לְ ֶׁח ֶׁסד וּלְ ַּר ֲח ִמים ְ ּב ֵעינֶׁיך ,ו ְּב ֵעינֵי ָּכל רוֹ ַּאי.
ָ ּברו ְּך ַּא ָּתה ה' שוֹ ֵמ ַּע ְּת ִפ ָּלה.

רש"י
לא תרתח ולא תחטי .לא
תכעוס שמתוך הכעס אתה בא
לידי חטא:
לא תרוי .לא תשתכר ביין:
רשות:
טול
המלך.
לישתף נפשיה .אל יתפלל
תפלה קצרה בלשון יחיד אלא
בלשון רבים שמתוך כך
תפלתו נשמעת:
עד כמה .זמנה להתפלל:
עד פרסה .אבל לא לאחר
שהלך פרסה ובה''ג מפרש עד.
כמה יבקש לילך שיהא צריך
להתפלל עד פרסה אפי' אין לו
לילך אלא עד פרסה אבל דרך
פחות מפרסה אין צריך
להתפלל תפלה זו:
רב ששת .מאור עינים הוה:
מהיות טוב אל תקרא רע.
הואיל ואני יכול להתפלל
מעומד שהרי חבורתי עומדת
לא אקרא רע להתפלל מהלך
ואע''פ שמותר:

ָא ַּמר ַא ַביֵי:
יש ֵּתף ִאינִיש ַּנ ְפ ֵש ּיה ַּ ּב ֲה ֵדי צִ בּ ו ָּרא,
ל ,א לְ עוֹ לָ ם ^לִ ַּ
ֵימא?
ֵהיכִ י נ ָ
ִיְהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
ֶׁיך ה' ֱאל ֵֹהינ ּו,
ֶׁש ּתוֹ לִ יכֵ נ ּו לְ ָשלוֹ ם וְ כוּ'
ֵא ַּימת ְמצַּ ֵּלי?
ָא ַּמר ַר ִּבי י ֲַעקֹב ָא ַּמר ַרב ִּח ְּס ָדא:
ִמ ּ ָש ָעה ֶׁש ְּמ ַּה ֵּל ְך ַּ ּבדֶּׁ ֶׁר ְך.
ַּעד ַּּכ ָּמה?
ָא ַּמר ַר ִּבי י ֲַעקֹב ָא ַּמר ַרב ִּח ְּס ָדא:
ַּעד ּ ַּפ ְר ָסה.
וְ ֵהיכִ י ְמצַּ ֵּלי לַּ ּה?
ַרב ִּח ְּס ָדא ָא ַּמר:
ְמעו ָּּמד.
ַרב ֵש ֶּשת ָא ַּמר:
ֲא ִפיל ּו ְמ ַּה ֵּל ְך.
ַרב ִּח ְּס ָדא וְ ַרב ֵש ֶּשת ֲהווֹ ָק ָאזְ לִ י ְ ּבאוֹ ְר ָחא,
ָקם ַרב ִּח ְּס ָדא וְ ָקא ְמצַּ ֵּלי,
ֲא ַּמר לֵ ּיה ַרב ֵש ֶּשת לְ ַּש ָּמ ֵע ּיהַּ :מאי ָקא ָע ֵביד ַּרב ִח ְסדָּ א?
ֲא ַּמר לֵ ּיהָ :ק ֵאי ו ְּמצַּ ֵּלי,
ֲא ַּמר לֵ ּיה :אוֹ ְק ָמן נ ִַּמי לְ ִד ִידי וַּ ֲאצַּ ֵּלי,
" ִמ ְּהיוֹ ת טוֹ ב ַּאל ִת ָׁק ֵרא ַּרע".
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

סוגיה  ,28דף ל ,א

 .28ל ,א
ַּמאי ִא ָּיכא ֵ ּבין ' ֲהבִ ינֵנ ּו' לִ ' ְתפִ ָּלה ְקצָ ָרה'?
ָיתא,
ְיתא ּו ְתלָ ת ָ ּב ְת ַּרי ָ
' ֲהבִ ינֵנ ּו' ּ ָ -ב ֵעי לְ צַּ לּ ּו ֵיי ְּתלָ ת ַּק ַּּמי ָ
וְ כִ י ָמ ֵטי לְ ֵב ֵית ּיה לָ א ָ ּב ֵעי לְ ֶׁמ ְהדַּּ ר לְ צַּ לּ ּויֵי.
יָיתא,
' ִ ּב ְתפִ ָּלה ְקצָ ָרה'  -לָ א ָ ּב ֵעי לְ צַּ לּ ּויֵי לָ א ְּתלָ ת ַּק ַּּמ ְי ָיתא וְ לָ א ּו ְתלָ ת ָ ּב ְת ַּר ָ
וְ כִ י ָמ ֵטי לְ ֵב ֵית ּיה ָ ּב ֵעי לְ ֶׁמ ְהדַּּ ר לְ צַּ לּ ּויֵי.

רש"י
וכי מטי לביתיה בעי מהדר
לצלויי .שהרי לא התפלל
כלום מתפלת י''ח:

וְ ִהלְ כְ ָתא:
ֲהבִ ינֵנ ּו ְ -מעו ָּּמד.
ְּתפִ ָּלה ְקצָ ָרה ּ ֵ -בין ְמעו ָּּמד ֵ ּבין ְמ ַּה ֵּל ְך.
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סוגיה  ,29דף ל ,א

 .29ל ,א
" ָׁהיָׁ ה רוֹ ֵכב ַּעל ַּה ֲחמוֹ ר" וְ כוּ'.
ָּתנ ּו ַּר ָ ּב ָנן:
יע זְּ ַּמן ְּת ִפ ָׁלה,
" ָׁהיָׁ ה רוֹ ֵכב ַּעל ַּה ֲחמוֹ ר וְּ ִה ִג ַּ
ֹאחז ֶאת ֲחמוֹ רוֹ  -יֵ ֵרד ְּל ַּמ ָׁטה וַּ ִי ְּת ַּפ ֵלל.
ִאם יֵ ש לוֹ ִמי ֶשי ֵ
וְּ ִאם ָׁלאו  -יֵ ֵשב ִב ְּמקוֹ מוֹ וְּ יִ ְּת ַּפ ֵלל.
ַרבִּּ י אוֹ ֵמר:
ְּ
ֵבין ָׁכ ְּך ו ֵבין ָׁכך יֵ ֵשב ִב ְּמקוֹ מוֹ וְּ יִ ְּת ַּפ ֵלל,
ְּל ִפי ֶש ֵאין ַּד ְּעתוֹ ְּמיו ֶש ֶבת ָׁע ָׁליו".

רש"י
שאין דעתו מיושבת עליו.
שקשה עליו עכוב הדרך :לכוין
את הרוחות לצד ארץ ישראל
כדבעינן למימר תל שהכל
פונים בו:

ָא ַּמר ָר ָבא וְ ִא ֵית ָימא ַר ִּבי יְּהוֹ ֻׁש ַע ֶּבן לֵ וִּ י:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַּר ִ ּבי.
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

סוגיה  ,30דף ל ,א

 .31ל ,א
ָּתנ ּו ַּר ָ ּב ָנן:
"סו ָׁמא ו ִמי ֶש ֵאינוֹ יָׁ כוֹ ל ְּל ַּכ ֵוין ֶאת ָׁהרוחוֹ ת  -יְּ ַּכ ֵוין ִלבוֹ ְּכנֶ גֶ ד ָׁא ִביו ֶש ַּב ָׁש ַּמיִ ם,
ֶש ֶנ ֱא ַּמר" :וְ ִה ְת ַפלְ לו ֶאל ה'" (מלכים א ח-מד).
ָׁהיָׁ ה עוֹ ֵמד ְּבחו ָׁצה ָׁל ָׁא ֶרץ  -יְּ ַּכ ֵוין ֶאת ִלבוֹ ְּכנֶ גֶ ד ֶא ֶרץ יִ ְּש ָׁר ֵאל,
ֶש ֶנ ֱא ַּמר" :וְ ִה ְת ַפלְ לו ֵּאלֶ ָ
יך ֶד ֶר ְך ַא ְר ָצם" (מלכים א ח-מח).
ָׁהיָׁ ה עוֹ ֵמד ְּב ֶא ֶרץ יִ ְּש ָׁר ֵאל  -יְּ ַּכ ֵוין ֶאת ִלבוֹ ְּכנֶ גֶ ד יְּ רו ָׁש ַּליִ ם,
ֶש ֶנ ֱא ַּמר" :וְ ִה ְת ַפלְ לו ֶאל ה' ֶד ֶר ְך ָה ִעיר ֲא ֶשר ָב ַח ְר ָת" (מלכים א ח-מד).
ָׁהיָׁ ה עוֹ ֵמד ִבירו ָׁש ַּליִ ם  -יְּ ַּכ ֵוין ֶאת ִלבוֹ ְּכנֶ גֶ ד ֵבית ַּה ִמ ְּק ָׁדש,
ֶש ֶנ ֱא ַּמר" :וְ ִה ְת ַפלְ לו ַאל ַה ַביִ ת ַה ֶזה" (דברי הימים ב ו-לב).
ָׁהיָׁ ה עוֹ ֵמד ְּב ֵבית ַּה ִמ ְּק ָׁדש  -יְּ ַּכ ֵוין ֶאת ִלבוֹ ְּכנֶ גֶ ד ֵבית ָׁק ְּד ֵשי ַּה ֳּק ָׁד ִשים,
ֶש ֶנ ֱא ַּמר" :וְ ִה ְת ַפלְ לו ֶאל ַה ָמקוֹ ם ַה ֶזה" (מלכים א ח-לה).
ָׁהיָׁ ה עוֹ ֵמד ְּב ֵבית ָׁק ְּד ֵשי ַּה ֳּק ָׁד ִשים  -יְּ ַּכ ֵוין ֶאת ִלבוֹ ְּכנֶ גֶ ד ֵבית ַּה ַּכפוֹ ֶרת,
ָׁהיָׁ ה עוֹ ֵמד ֲאחוֹ ֵרי ֵבית ַּה ַּכפוֹ ֶרת  -יִ ְּר ֶאה ַּע ְּצמוֹ ְּכ ִאילו ִל ְּפנֵ י ַּה ַּכפוֹ ֶרת,
נִ ְּמ ָׁצא עוֹ ֵמד ַּב ִמזְּ ָׁרח ַּ -מ ֲחזִ יר ָׁפנָׁ יו ַּל ַּמ ֲע ָׁרב,
ַּב ַּמ ֲע ָׁרב ַּ -מ ֲחזִ יר ָׁפנָׁ יו ַּל ִמזְּ ָׁרח,
ַּב ָׁדרוֹ ם ַּ -מ ֲחזִ יר ָׁפנָׁ יו ַּל ָׁצפוֹ ן,
ַּב ָׁצפוֹ ן ַּ -מ ֲחזִ יר ָׁפנָׁ יו ַּל ָׁדרוֹ ם,
נִ ְּמ ְּצאו ָׁכל יִ ְּש ָׁר ֵאל ְּמ ַּכ ְּוונִ ין ֶאת ִל ָׁבם ְּל ָׁמקוֹ ם ֶא ָׁחד".

רש"י
אחורי בית הכפורת .במערב
העזרה היו י''א אמה חצר
מכותל בית קדשי הקדשים
לכותל מערבי של עזרה
והעומד שם מחזיר פניו לבית
הכפורת למזרח:

ָא ַּמר ַר ִּבי ָא ִּבין וְ ִא ֵית ָימא ַר ִּבי ָא ִּבינָ א:
ַּמאי ְק ָר ָאה?
אר ְך ָבנוי לְ ַתלְ ִפיוֹת" (שיר השירים ד-ד) ֵּ -תל ֶׁש ָּכל ּ ִפ ּיוֹ ת ּפוֹ נִים בּ וֹ .
ו
יד
" ְכ ִמגְ ַדל ָדוִ צַ ָ ֵּ
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סוגיה  ,31דף ל ,א

 .31ל ,א
ֲאבוה ִּד ְּשמו ֵאל וְ לֵ וִּ י ִּכי ֲהו ּו ָ ּבע ּו לְ ֵמ ּ ַּיפק לְ אוֹ ְר ָחא,
ֲהו ּו ְמ ַּקדְּ ֵמי ו ְּמצַּ ֵּלי,
וְ כִ י ֲהוָ ה ָמ ֵטי זְ ַּמן ְק ִר ַּיאת ְש ַּמע ָקר ּו.
ְּכ ַּמאן?
ִּכי ַּהאי ַּּת ָּנא,
דְּ ַּתנְ ָיא:
" ִה ְּש ִכים ָׁל ֵצאת ַּל ֶד ֶר ְּך,
יאין לוֹ שוֹ ָׁפר וְּ תוֹ ֵק ַּע ,לו ָׁלב ו ְּמנַּ ֲענֵ ַּעְּ ,מ ִג ָׁילה וְּ קוֹ ֵרא ָׁבה,
ְּמ ִב ִ
יאת ְּש ַּמע קוֹ ֵרא.
יע זְּ ַּמן ְּק ִר ַּ
ו ְּכ ֶש ַּי ִג ַּ
ישב ְּב ָׁקרוֹ ן ,אוֹ ִב ְּס ִפינָׁ הִ ,מ ְּת ַּפ ֵלל,
ִה ְּש ִכים ֵל ֵ
יאת ְּש ַּמע קוֹ ֵרא.
יע זְּ ַּמן ְּק ִר ַּ
ו ְּכ ֶש ַּי ִג ַּ
ַר ִּ ּבי ִּש ְמעוֹ ן ֶּ ּבן ֶּא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
יאת ְּש ַּמע ו ִמ ְּת ַּפ ֵלל,
ֵבין ָׁכ ְּך ו ֵבין ָׁכ ְּך קוֹ ֵרא ְּק ִר ַּ
ְּכ ֵדי ֶש ִי ְּסמוֹ ְּך ְּגאו ָׁלה ִל ְּת ִפ ָׁלה".
ְ ּב ַּמאי ָק ִמ ּ ַּיפלְ גֵ י?
ַּמר ָסבַּ רְּ :תפִ ָּלה ְמעו ָּּמד ָע ִדיף,
ו ַּּמר ָסבַּ רִ :מ ְס ַּמ ְך ְ ּגאו ָּּלה לִ ְתפִ ָּלה ָע ִדיף.
ָמ ֵר ָימר ּו ַמר זו ְּט ָרא ֲהו ּו ְמכַּ ְּנפִ י ֵ ּבי ַּע ָש ָרה ְ ּב ַּש ְ ּב ָתא דְּ ִרגְ לָ א ו ְּמצַּ לּ ּו,
וַּ ֲה ַּדר ָנפְ ָקא לְ ִפ ְר ָקא.
ַרב ַא ִּשי ְמצַּ ֵּלי ַּ ּב ֲה ֵדי צִ בּ ו ָּרא ְ ּב ָי ִחיד ְמיו ּ ָּשב,
ִּכי ֲהוָ ה ָא ֵתי לְ בֵ ֵית ּיהָ ,ה ַּדר ו ְּמצַּ ֵּלי ְמעו ָּּמד.
ָא ְמ ֵרי לֵ ּיה ַר ָבנָ ן:
וְ לַּ ֲע ִביד ַּמר ְּכ ָמ ֵר ָימר ו ַּּמר זו ְּט ָרא?
ֲא ַּמר לְ ה ּו:
ְט ִר ָיחא לִ י ִמ ְּל ָתא.
וְ לַּ ֲעבִ יד ַּמר ַּּכ ֲאבו ּּה דִּ ְשמו ֵּאל וְ לֵ וִ י?
ֲא ַּמר לְ ה ּו:
ישי ִמי ַּ ּנן דְּ ָעבְ ִדי ָהכִ י.
לָ א ֲחזֵ י ָנא לְ ה ּו לְ ַּר ָ ּב ָנן ַּק ּ ִש ֵ
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רש"י
הוו מקדמי .קודם היום:
ובספינה.
בקרון
בעתותא דמיא:
קורא ק''ש .ימתין עד שיגיע
זמן ק''ש ויקראנה ואח''כ
יתפלל:
תפלה מעומד עדיף .שיכול
לכוין את לבו לפיכך היו
מקדימין להתפלל מעומד
בביתם שלא יצטרכו להתפלל
בדרך במהלך:
בשבתא דרגלא .שלפני פסח
ועצרת וסוכות ומרימר בעירו
ומר זוטרא בעירו היו
הדרשנים ושחרית היו העם
המדרש
לבית
הולכים
וכשמגיע זמן ק''ש קורין
והדרשן דורש והעם נשמטים
ומתפללים איש איש לבדו
ולכך הם היו מאספין להם י'
שחרית קודם שילכו לבית
ק''ש
וקורין
המדרש
ומתפללים בסמיכת גאולה
לתפלה והדר נפקי לפרקא
ודרשי :ומצלי בהדי צבורא
ל''ג :רב אשי היה ראש ישיבה
במתא מחסיא ודורש והוא לא
היה מתפלל קודם בית
המדרש אלא כשמגיע זמן
ק''ש לוחש הרבה יחד
למתורגמן העומד לפניו ובעוד
שהמתורגמן משמיע לרבים
הוא קורא את שמע וסומך
גאולה לתפלה ומתפלל מיושב
שלא היה רוצה לצאת שלא
להטריח את הצבור לקום
מפניו:
בהדי צבורא .בשעה שהצבור
נשמטין ומתפללין אי נמי
בהדי צבורא כמו שהוא יושב
בתוך הצבור כלומר שאינו
יוצא וכי הוה אתי לביתי'
חוזר ומתפלל מעומד לכוין
את לבו:
טריחא לי מילתא .לאחר בית
המדרש עד שאתפלל:
ולעביד מר כאבוה דשמואל
ולוי .שמתפללין קודם היום
בביתם מעומד ולא תצטרך
לב' תפלות ומשום מסמך
גאולה לתפלה כיון דמצלו
קודם ק''ש לא קפדי:
לא חזינן להו לרבנן קשישי
מינן דעבדי הכי .שיקדימו
תפלה לקריאת שמע הלכך
כיון דממתין מתפלה עד זמן
ק''ש מצוה לסמוך תפלה אחר
גאולה לפיכך מתפלל מיושב
במקומו ולפי שאין דעתו
מיושבת עליו כ''כ צריך לחזור
ולהתפלל בביתו:
איכא
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סוגיה  ,32דף ל ,א

 .32ל ,א
ִמ ְׁשנָה
ַרבִּּ י ֶּא ְל ָעזָ ר בֶּּ ן ֲעזַ ְריָ ה אוֹ ֵמר:
ֵאין ְּת ִפ ַּלת ַּהמו ָׁס ִפין ֶא ָׁלא ְּב ֶח ֶבר ִעיר.
וַּ ֲח ָכ ִּמים אוֹ ְּמ ִרים:
ְּב ֶח ֶבר ִעיר וְּ ֶשלֹא ְּב ֶח ֶבר ִעיר.
ַר ִּ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ִמ ְּשמוֹ :
ָׁכל ָׁמקוֹ ם ֶש ֵיש ָׁשם ֶח ֶבר ִעיר  -יָׁ ִחיד ָׁפטור ִמ ְּת ִפ ַּלת ַּהמו ָׁס ִפין.
ְׁג ָמ ָרא
ַּר ִ ּבי יְהו ָּדה ַּה ְיינ ּו ַּּת ָּנא ַּק ָּמא!

רש"י
בנהרדעא .לפי שיש שם צבור
והשליח פוטרני:
פולמוסא .חיל:
דצלי והדר צלי .ולמה ליה ב'
תפלות אלא אחת של שחרית
ואחת של מוספין ש''מ לית
ליה דראב''ע:
ודילמא מעיקרא לא כוון
דעתיה .ותרווייהו דשחרית:
מאן גברא רבא דקמסהיד
עליה .רבי יוחנן שהעיד על
הדבר יפה דקדק שבשביל
תפלת המוספין היתה:
משום רבינו .רב:

ִא ָּיכא ֵ ּבי ַּניְיה ּו:
יָ ִחיד ֶׁשלּ ֹא ְ ּב ֶׁחבֶׁ ר ִעיר,
ַּּת ָ ּנא ַּק ָּמא ָס ַּבר – ּ ָפטוּר,
וְ ַּר ִ ּבי יְהו ָּדה ָס ַּבר – ַּח ּיָיב.
ָא ַּמר ַרב הונָ א ַבר ִּחינָ נָ א ָא ַּמר ַרב ִּחיָיא ַבר ַרב:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַּר ִ ּבי יְהו ָּדהֶׁ ,ש ָא ַּמר ִמ ּשוּם ַּר ִ ּבי ֶׁאלְ ָעזָ ר ֶׁ ּבן ֲעזַּ ְריָה.

ל ,ב

ֲא ַּמר לֵ ּיה ַרב ִּחיָיא ַבר ָא ִּבין:
ַּש ּ ִפיר ָק ָא ְמ ַּרת,
דְּ ָא ַּמר ְּשמו ֵאל:
ִמ ּי ַָּמי לָ א ְמצַּ ֵּלינָ א צְ לוֹ ָתא דְּ מו ָּספִ ין ְ ּב ָי ִחיד ^ ִ ּב ַּנְה ְרדְּ ָעא,
לְ ַּבר ֵמ ַּההוּא יוֹ ָמא דַּּ ֲא ָתא ּפוּלְ מו ָּסא דְּ ַּמלְ ָּכא לְ ָמ ָתא,
וְ ִא ּ ְט ִריד ּו ַּר ָ ּב ָנן וְ לָ א צַּ לּ ּו ,וְ צַּ ִּלי לִ י ְ ּב ָי ִחיד.
וַּ ֲהוַּ אי ָי ִחיד ֶׁשלּ ֹא ְ ּב ֶׁחבֶׁ ר ִעיר.
ָי ֵתיב ַר ִּבי ֲחנִּ ינָ א ָק ָרא ַּק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִּבי ַי ַנאי,
וְ יָ ֵתיב וְ ָק ָא ַּמרֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַּר ִ ּבי יְהו ָּדהֶׁ ,ש ָא ַּמר ִמ ּשוּם ַּר ִ ּבי ֶׁאלְ ָעזָ ר ֶׁ ּבן ֲעזַּ ְריָה.
ֲא ַּמר לֵ ּיהּ :פוּק ְק ָרא ְק ָר ֵא ְיך לְ בָ ָרא!
דְּ ֵאין ֲהלָ כָ ה ְּכ ַּר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶׁש ָא ַּמר ִמ ּשוּם ַּר ִ ּבי ֶׁאלְ ָעזָ ר ֶׁ ּבן ֲעזַּ ְריָה.
ָא ַּמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲאנִי ָר ִא ִיתי ֶׁאת ַר ִּבי י ַַנאי דְּ צַּ ֵּלי וַּ ֲה ַּדר צַּ ֵּלי.
ֲא ַּמר לֵ ּיה ַר ִּבי י ְִּּר ְּמיָה לְ ַר ִּבי זֵ ָירא:
וְ ִדילְ ָמא ֵמ ִע ָ ּיק ָרא לָ א ַּּכ ֵ ּוון דַּּ ְע ֵּת ּיה ,וּלְ ַּב ּסוֹ ף ַּּכ ֵ ּוון דַּּ ְע ֵּת ּיה.
ֲא ַּמר לֵ ּיה:
ֲחזִ י ַּמאן ַּ ּגבְ ָרא ַּר ָ ּבא דְּ ָק ַּמ ְס ִהיד ֲעלֵ ּיה.
ִיש ָתא ִ ּב ְט ֶׁב ְר ָיא,
ַר ִּבי ַא ִּמי וְ ַר ִּבי ַא ִּסי ַּאף ַּעל ַּ ּגב דַּּ ֲהו ּו לְ ה ּו ְּתלֵ ַּיסר ֵ ּבי ְּכנ ָ
לָ א ֲהו ּו ְמצַּ לּ ּו ֶׁא ָּלא ֵ ּבינֵי ַּע ּמו ֵּדיֵ ,היכָ א דַּּ ֲהו ּו ָ ּג ְר ֵסי.
ִא ְּית ַּמר:
ַרב יִּצְּ ָחק ַבר ַא ְּב ִּד ִּימי ִמ ּשוּם ַר ֵבינו ָא ַּמר:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַּר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶׁש ָא ַּמר ִמ ּשוּם ַּר ִ ּבי ֶׁאלְ ָעזָ ר ֶׁ ּבן ֲעזַּ ְריָה.
ַר ִּבי ִּחיָיא ַבר ַא ָבא צַּ ֵּלי וַּ ֲה ַּדר צַּ ֵּלי.
ֲא ַּמר לֵ ּיה ַר ִּבי ֵז ָירא:
ַּמאי ַּט ְע ָמא ָע ֵביד ַּמר ָהכִ י?
ִאילֵ ָימא ִמ ּשוּם דְּ לָ א ַּּכ ֵ ּוון ַּמר דַּּ ְע ֵּת ּיה –
וְ ָה ָא ַּמר ַר ִּבי ֱאלִּ ֶּיע ֶּזר:
לְ עוֹ לָ ם יָמוֹ ד ָא ָדם ֶׁאת ַּעצְ מוֹ ִ ,אם יָ כוֹ ל לְ כַּ ֵ ּוין ֶׁאת לִ בּ וֹ – ִי ְת ּ ַּפ ֵּלל ,וְ ִאם לָ או ַּ -אל ִי ְת ּ ַּפ ֵּלל!
ֶׁא ָּלא דְּ לָ א ַּא ְד ַּּכר ַּמר דְּ ֵריש י ְַּר ָחא –
וְ ָה ַּּתנְ ָיא:
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סוגיה  ,32דף ל ,א

" ָׁט ָׁעה וְּ לֹא ַּהזְּ ִכיר ֶשל רֹאש ח ֶֹדש:
ְּב ַּע ְּר ִבית ֵ -אין ַּמ ֲחזִ ִירין אוֹ תוֹ ,
ִמ ְּפנֵ י ֶש ָׁיכוֹ ל ְּלאוֹ ְּמ ָׁרה ְּב ַּש ֲח ִרית.
ְּב ַּש ֲח ִרית ֵ -אין ַּמ ֲחזִ ִירין אוֹ תוֹ ,
ִמ ְּפנֵ י ֶש ָׁיכוֹ ל ְּלאוֹ ְּמ ָׁרה ְּבמו ָׁס ִפין.
ְּבמו ָׁס ִפין ֵ -אין ַּמ ֲחזִ ִירין אוֹ תוֹ ,
ִמ ְּפנֵ י ֶש ָׁיכוֹ ל ְּלאוֹ ְּמ ָׁרה ְּב ִמנְּ ָׁחה"!

רש"י
טעה ולא הזכיר במוספין.
שהתפלל אתה חונן:
בצבור שנו .דאין מחזירין
משום דשמע ליה מש''צ
ואיכא מקצת הזכרה אבל
ביחיד צריך לחזור ובה''ג
מפרש לה בש''צ משום טירחא
דצבורא אבל יחיד הדר:

ֲא ַּמר לֵ ּיה :לָ או ִא ְּית ַּמר ֲעלָ ּה:
ָא ַּמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ ּבצִ בּ וּר ָשנ ּו!
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 .33ל ,ב
ַּּכ ָּמה ִי ְש ֶׁהה ֵ ּבין ְּת ִפ ָּלה לִ ְתפִ ָּלה?
ַרב הונָ א וְ ַרב ִּח ְּס ָדא:
ַּחד ָא ַּמר ְּ -כ ֵדי ֶׁש ִּת ְתחוֹ נֵ ן דַּּ ְע ּתוֹ ָעלָ יו,
וְ ַּחד ָא ַּמר ְּ -כ ֵדי ֶׁש ִּת ְתחוֹ לֵ ל דַּּ ְע ּתוֹ ָעלָ יו.
ַּמאן דְּ ָא ַּמר ' ְּכ ֵדי ֶׁש ִּת ְתחוֹ נֵ ן דַּּ ְע ּתוֹ ָעלָ יו',
דִּ כְ ִתיב" :וָ ֶא ְת ַח ַנן ֶאל ה'" (דברים ג-כג).
ו ַּּמאן דְּ ָא ַּמרְּ ' :כ ֵדי ֶׁש ִּת ְתחוֹ לֵ ל דַּּ ְע ּתוֹ ָעלָ יו',
דִּ כְ ִתיב" :וַ יְ ַחל מ ֶֹשה" (שמות לב-יא).

רש"י
כמה ישהה בין תפלה
לתפלה .מי שיש עליו לחזור
ולהתפלל או משום דטעה או
משום מוספין כמה ישהה בין
זו לזו:
שתתחונן .שתהא דעתו
מיושבת לערוך דבריו בלשון
תחנה:
שתתחולל .לשון חילוי והיא
היא אלא בלישנא בעלמא
פליגי :בחדש מלא כשהחדש
שעבר מלא עושין ר''ח ב' ימים
הלכך יכול לאומרה למחר
דערבית של מחר ר''ח גמור
יותר מן הראשון:
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סוגיה  ,34דף ל ,ב

 .34ל ,ב
ָא ַּמר ַרב ָענָ ן ָא ַּמר ַרב:
ָט ָעה וְ לֹא ִהזְ ִּכיר ֶׁשל רֹאש ח ֶֹׁדש ַּע ְר ִבית,
ֵאין ַּמ ֲחזִ ִירין אוֹ תוֹ  ,לְ פִ י ֶׁש ֵאין ֵ ּבית דִּ ין ְמ ַּקדְּ ִשין ֶׁאת ַּהח ֶֹׁדש ֶׁא ָּלא ַּ ּב ּיוֹ ם.

רש"י
מכדי טעמא קאמר .שאין
מקדשין את החדש בלילה:

ָא ַּמר ַא ֵמ ָימר:
ִמ ְס ַּּת ְ ּב ָרא ִמ ְּיל ָתא דְּ ַּרב ְ ּבח ֶֹׁדש ָמלֵ א,
ֲאבָ ל ְ ּבח ֶֹׁדש ָח ֵסר ַּמ ֲחזִ ִירין אוֹ תוֹ .
ֲא ַּמר לֵ ּיה ַרב ַא ִּשי לְ ַא ֵמ ָימר:
ִמ ְּכ ִדיַּ ,רב ַּט ֲע ָמא ָק ָא ַּמר,
ַּמה ִּלי ָח ֵסר ו ַּּמה לִ י ָמלֵ א?!
ֶׁא ָּלא לָ א ְש ָנא.

הדרן עליך תפלת השחר
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ֵּימא – איך נֹאמר?
ֵּ .204ה ִיכי נ ָ
ֲ .10א ַצ ֵּלי  -אתפלל
ַא ָב ָבא – בדלת [על הדלת]
ֵּ .202ה ִיכי נ ֲַע ִביד – איך נעשה?
ַ .13א ְּר ְּב ִעין  -ארבעים
ַא ְּב ֵּדיל  -הבדיל
ָ .201ה ָכא  -כאן
ַ .14א ְּשגַ ח  -מצא
ַא ְּג ָרא  -שכר
ָ .200ה ָכא ְּב ַמאי ָע ְּס ִקי ַנן – כאן במה עוסקים?
ַ .12א ְּשיָ ָתא  -כותלי
ִא ְּד ַכר  -נזכר
ָ .208ה ִכי  -כך
ֲ .11א ָתא  -בא
ַא ְּד ַר ָבה – להיפך!
ָ .207ה ִכי ָק ָא ַמר – כך אומר
ָ .10אתּו  -באו
ַא ְּה ַדרּו – החזירו \ השיבו
ְּ
ִ .237ה ְּל ְּכ ָתא  -הלכה
ָ .18א ֵּתי  -בא
אֹוק ָמן  -העמד
ְּ
ְּ
ָ .232הנֵּי  -אלו
ָ .17אתיָ א  -באה
אֹור ָחא  -דרך
ְּ
ִיחא – זה נח
ָ .230הנ ָ
את
ֲ .07א ֵּתית ָ -ב ָ
אֹור ָתא  -ערב
ַ .233ה ְּש ָתא  -עכשיו
ִ .02א ְּת ַר ִחיש  -התרחש
ָאזֵּ יל  -הולך
ָ .234ה ָתם  -שם
ָ .00ב ֵּדיל – בדל [ממלאכה]
ָאזִ ְּילנָא  -אלך
 .232וְּ ִא ְּימ ִליְך  -ואתיעץ
ָ .03ב ֵּד ְּילנָא – בדלתי [ממלאכה]
ֲאזַ ל  -הלך
 .231וְּ ִא ֵּית ָימא – ואם תאמר
ַ .04ב ֲה ֵּדי  -עם
ָאזְּ ָלא  -הלכה
 .230וְּ ַא ְּס ְּמ ִכינְּ הּו – הסמיכו אותם
ַ .02ב ֲה ֵּדי ֲה ָד ֵּדי – זה עם זה ,ביחד
ַא ְּחזֹו  -הראּו
 .238וְּ ָהא – והרי!
ְּ .01ב ִח ָיר ָתא – כינוי למסכת עדויות
ָא ֲחזּו ֵּליּה – הראו לו
 .237וְּ ָה ָא ַמר – והרי אמר
ְּ .00ב ֶח ְּל ֵּמיּה  -בחלומו
ַאּטּו – האם?! וכי?!
 .247וְּ ַה ְּכ ִתיב – והרי כתוב
ֵּ .08בי  -בית
רּודי  -להתבלבל
ִא ְּּט ֵּ
 .242וְּ ָה ַתנְּ יָ א – והרי כתוב בברייתא
ִיבא – שם אדם
ֵּ .07בי ְּגנ ָ
ִא ְּּט ִרידּו  -הופרעו
ְּּ .240ול ֵּמ ֵּיתי  -ולבא
ִיש ָתא – בית כנסת
ֵּ .87בי ְּכנ ָ
ִאי  -אם
 .243וְּ ַל ֲע ִביד  -ויעשה
ֵּ .82בי ִמ ְּד ָר ָשא – בית מדרש
ִאי ָא ְּמ ַרת ִב ְּש ָל ָמא – אם תאמר יהיה
ֶּ .244ומ ֱחזֵּ י  -ונראה
ֵּ .80ביּה  -בו
בשלום
ְּּ .242ומ ַצ ֵּלי  -ומתפלל
ֵּ .83בינֵּי ַעמ ֵּּודי – בין העמודים
ֵּאי ָב ֵּעית ֵּא ָימא – אם תרצה אמור
ְּּ .241ור ִמינְּ הּו  -והטל
ִ .84ב ָישא  -רע
ִאי ָה ִכי – אם כך
 .240וְּ תּו  -ועוד
ֵּ .82ב ֵּיתיּה – ביתו \ אשתו
ִא ָיב ֵּעי ֵּליּה – היה צריך לו
 .248זִ ְּמנֵּי  -זְּ ַמ ֵּּני
ְּ .81ב ַמאי ָק ִמ ַיפ ְּלגֵּ י – במה חולקים?
ִא ַיב ְּעיָ א ְּלהּו – נשאלה להם
 .247זִ ְּמנִין  -פעמים
ְּ .80ב ַמ ֲע ָר ָבא – בארץ ישראל
ִא ִידי וְּ ִאי ִדי – זה וזה
ַ .227חד  -אחד
ְּ .88ב ָעא  -שאל \ רצה
ִאיהּו  -הוא
ֲ .222ח ָדא  -אחד
ָ .87בעּו – שאלו \ רצו
ֵּאיזִ יל  -אלך
ֲ .220ח ַדת  -חדש
ָ .77ב ֵּעי – שואל \ מבקש \ רוצה \ צריך
ִא ָיכא  -יש
ֲ .223חזִ י ְּ -ר ֵּאה
ַ .72בר – בן \ חוץ
ִא ָיכא ֵּבינַיְּ יהּו  -יש בינהם
ֲ .224חזֵּ ינָא -ראיתי
ָ .70ב ַתר ַ -א ַחר
ִא ָיכא ְּד ָא ְּמ ֵּרי – יש שאומרים
ֲ .222חזִ ינְּ הּו – ראה אותם
ָ .73ב ְּת ַריָ ָיתא  -אחרונה
ִא ֵּיל ָימא – אם נֹאמר
ִ .221חיּו ָָר ָתא  -לבן
 .74גַ ְּב ָרא  -אדם
ֵּא ָימא  -אומר
ָ .220חיְּ ִישי ַנן  -חוששים
גּופא – הגוף ,עצמו
ָ .72
ֵּא ַימת  -אימתי
ָ .228ח ִליש  -חלה
 .71גַ ֵּלי  -דלתות
ִאין  -כן
ָ .227ח ְּל ִפי  -עוברים
ְּ .70ג ִמ ִירי – קבלו במסורת
ֵּאינִי – האומנם?!
ֲ .217ח ַלש  -חלה
 .78גָ ְּר ֵּסי  -למדו
ִאינִיש  -אדם
ָ .212ח ְּל ָשא ַד ְּע ֵּתיּה  -הצטער
ְּ .77ד ִב ְּיתהּו  -אשתו
ֱאינָש  -אדם
ַ .210ח ְּצ ֵּבי ִחיּו ֵָּרי – כדים לבנים
ִ .277ד ְּיל ָמא – אולי \ שמא
ִאינְּ ֵּשי  -אנשים
עּותא  -טעות
ָ .213ט ָ
ַ .272דיְּ ָקא נ ִַמי – מדוקדק גם
ֵּאיקּום  -אקום
ַ .214ט ֲע ָמא  -טעם
ִ .270ד ְּכ ִתיב  -שכתוב
ִא ְּיק ַלע  -הזדמן
ְּ .212ט ַע ְּמ ְּת – טעימה-אכילה
ִ .273ד ְּל ָמא  -שמא
ִא ְּיש ִתיק  -שתק
ְּ .211טרֹוקּו  -סגרו
ַ .274ד ֲע ַבד  -שעשה
ִאית  -יש
ְּ .210ט ִר ָיחא  -טרחה
ַ .272ד ְּע ֵּתיּה  -דעתו
ֵּאמר
ִא ְּית ַמר  -נ ַ
ָ .218ט ַרף  -הקיש
ְּ .271ד ָפ ִריש  -שפורש
ֶא ְּל ְּב ֵּשיּה ִ -ה ְּל ִבישֹו
 .217יָ ֲה ֵּבי  -נותנים
ָ .270ד ֵּרי  -שורות
ַא ַמאי – מדוע?
יֹומא  -יום
ָ .207
ְּ .278ד ַתנְּ יָ א  -שהברייתא
ֲא ַמר  -אמר
 .202יֵּ ַימר  -יֹאמר
ִ .277ד ְּת ַנן  -שהמשנה
ֲא ַמר ֵּליּה – אמר לו
 .200יָ ֵּכ ְּילנָא – אני יכול
ָ .227הא – הרי ,זאת
ֲא ַמר ְּק ָרא – כתוב בתורה [תנ"ך]
 .203יָ ֵּתיב  -ישב
ַ .222ד ֲא ַמ ַרן  -שאמרנו
ָא ְּמרּו ֵּליּה – אמרו לו
 .204יְּ ֵּת ָירא  -יתר
ַ .220האי  -זה
ָא ְּמ ֵּרי  -אומרים
ְּ .202כוָ ֵּותיּה  -כמוהו
ֲ .223ה ַדר  -חזר
ָא ְּמ ֵּרי ְּלהּו – אומרים להם
כּולא ָע ְּל ָמא – כל העולם
ָ .201
ָ .224ה ְּד ָרא  -חזרה
ָא ְּמ ֵּרי ֵּליּה  -אומרים לו
כּוליּה  -כולו
ֵּ .200
ַ .222ההּוא  -אותו
ָא ְּמ ֵּרי ַת ְּרוַ יְּ יהּו – אמרו שניהם
ְּ .208כ ַמאן – כמי?
ֲ .221הוַ אי  -הייתי
ֲא ַמ ִרינְּ הּו ֲ -א ָמ ָרם
ָ .207כ ָסא  -כוס
ֲ .220הוָ ה  -היה
ָא ְּמ ִרי ַנן – אנו אומרים
ָ .287לא ֲא ַמ ַרן – לא אמר [לא התכווין]
ֲ .228הוּו  -יהא
ֲאנָא  -אני
ָ .282לא ָמ ִצינָא  -לא יכול
ָ .227הוְּ ויָ ין – (בסוף המשפט ):הן ,היו
ֲאנַן  -אנחנו
ָ .280לא ַק ְּשיָ א – לא קשה
ָ .207הוֵּ י  -יהיה
ַא ְּס ְּמ ִכינְּ הּו  -הסמיכום
ָ .283לא ֵּת ָימא  -לא תאמר
ַ .202היְּ ינּו  -זהו
ַא ְּסקּוהּו – העלוהו \ העבירו
רּודי  -לטרדה
ְּ .284ל ִא ְּּט ֵּ
ֵּ .200ה ָיכא  -היכן
ֲא ַפיְּ ֵּיסיּה ֲ -א ַפיְּ ֶסּנּו
ּנּוחי ַד ְּע ֵּתיּה – להניח דעתו
ְּ .282ל ַא ֵּ
ֵּ .203ה ִיכי – איך
ַא ִפ ְּת ָחא – על פתח
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ִל ַבאי ִ -ל ִבי
ָל ִביש  -לובש
ְּל ָב ָרא – לאלו שבחוץ
ְּלגַ ַביְּ יהּו ֵּ -א ְּצ ָלם
ְּל ִד ִידי – לדעתי ,לי
ְּלהּו  -להם
דּושי  -לחדש
ְּל ַח ֵּ
ֵּליּה  -לו
ֶל ֱיהוֵּ י  -יהי
ָליֵּ יט – לשון קללה
ֵּל ְּיליָ א  -לילה
ֹאמר
ֵּל ָימא – [האם] נ ַ
ִל ָישנָא  -לשון
ִל ַיש ֵּתף  -ישתף
ֵּלית  -אין
ִל ְּית ַבר  -יִ ָש ֵּבר
ֵּליתּו  -יבואו
תֹובי ַד ְּע ֵּתיּה – ליישב דעתו
ְּליַ ֵּ
ִל ְּיתנֵּי  -שישנה
ָלְך  -לָך
ְּל ַכ ְּברּויֵּ י – לפזר גפרית
ְּל ֶמ ְּה ַדר  -לחזור
ְּל ֵּמ ְּימ ָרא – ללמוד מכאן ש
ְּל ֵּמ ַיפק  -לצאת
ְּל ָמ ָתא  -לעיר
ָלן  -לנו
לּוחי – רמז למתן שוחד
ִל ְּפ ֵּ
ְּל ִפ ְּר ָקא  -לשיעור
ְּל ַצ ֲערּו  -ויצערו
ְּל ַש ָמ ֵּעיּה  -לשמשו
ִל ְּש ַת ֵּמש  -ישתמש
ַמאי  -מה
הּודה ְּל ַר ָב ָנן – מה
ַמאי ִא ָיכא ֵּבין ַר ִבי יְּ ָ
ההבדל בין דעת רבי יהודה לרבנן?
ַמאי ַט ְּע ָמא – מה הטעם?
ַמאי ַמ ְּש ַמע  -מה המשמעות?
ַמאי ְּק ָר ָאה – מה הפסוק?
ַמאן – מי?
ַמאן ָתנָא –מי התנא?
ִמגִ ְּיר ֵּסיּה  -מלימודו
ַמ ָדא – מדים [לבוש כבוד]
ְּמ ַה ְּד ִרי ַנן  -מחזירים
מֹוע ַדיָ א  -מועדים
ֲ
ְּ
מֹוק ָרא  -יֵּ ָק ַרה
ְּמ ָטא  -הגיע
ָמ ֵּטי  -מגיע
ַמ ְּט ְּר ִחי ַנן – אנו מטריחים
ִמ ְּּט ִריד  -מפריע
ִמ ְּּט ִר ְּידנָא  -אטעה
ִמ ָיב ֵּעי  -צריך
ִמ ִידי – כלום ,משהו ,דבר
ִמ ָיהא  -מזֹו
ִמ ָיּט ְּר ָפא  -מתבלבלת
ִמיּנֵּיּה  -ממנו
ִמיּנַן  -מהם
ֵּמ ִית ֵּיבי – מקשים [משיבים]
ִמ ְּכ ִדי – מכיון ש
ְּמ ַכּנְּ ִפי  -אוספים
ַמ ְּליָ ין  -מלאים
ַמ ְּל ָכא  -מלך
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.042
.041
.040
.048
.047
.027
.022
.020
.023
.024
.022
.021
.020
.028
.027
.017
.012
.010
.013
.014
.012
.011
.010
.018
.017
.007
.002
.000
.003
.004
.002
.001
.000
.008
.007
.087
.082
.080
.083
.084
.082
.081
.080
.088
.087
.077
.072
.070
.073
.074
.072
.071
.070
.078
.077
.377
.372
.370
.373
.374

ִמ ְּל ָתא – מילה \ דבר
ְּמנָא – מניין?
ַמּנִי – מי?
ִמ ְּס ַת ְּב ָרא  -מסתבר
ִמ ְּס ְּת ִפינָא – ירא אני
ֵּמ ִע ָיק ָרא  -מהתחלה
ְּמ ָפ ֵּרק  -מתרץ
ָמ ֵּצי  -יכול
ְּמ ַצלּו  -מתפללים
ְּמ ַצ ֵּלי  -מתפלל
ְּמ ַק ְּד ֵּמי  -מקדימים
ִמ ַק ַמיְּ יהּו  -מהם
ַמ ְּק ֵּשי  -מקשים
ַמר – אדון\חכם
רּובא  -מהרוב
ֵּמ ָ
ָמ ִרי  -אדוני
ְּמ ַש ֲח ָרן  -מושחרים
ַמ ְּש ַכ ַחת – מוצא \ תמצא
ַמ ְּש ַכ ַחת  -מצוי
ִמ ְּת ַפ ְּל ִלין  -מתפללים
ַמ ְּת ִקיף ַלּה – מקשה עליו
ְּמ ַת ְּרגֵּ ם  -מפרש
ְּ
נֹוק ֵּמיּה  -נעמיד
נ ְֶּחזֵּ י  -נראה
נֵּיזִ יל  -נלך
ִיחא ֵּליּה  -נח לו
נ ָ
ִיסא  -נס
נ ָ
נ ִַמי  -גם
נ ְֵּּמ ִרינְּ הּו – יֹאמר אותם
נ ֱֶע ִביד – נעשה.
נְּ ַע ְּב ֵּריּה – נעבירנו.
נ ֵָּפיק  -יוצא
נְּ ַפק  -יצא
נ ְָּפ ָקא  -יוצאת
נ ְָּפ ִקי  -יוצאים
נ ְַּפ ֵּשיּה – נפשו ,עצמו
נ ִַצ ֲע ֵּריּה – נצער אותו
הבנת
ַ
ָס ְּב ַרת -
ֵּס ָיפא  -סוף
ַס ֵּלי  -סלים
ַס ְּפ ַס ֵּלי  -ספסלים
ֲע ַבד  -עשה
ַע ְּב ֵּדי  -עבדים
ָע ְּב ִדי ַנן  -עשינו
ָע ֵּביד  -עשה
ָעיֵּ יל  -נכנס
ֲע ָלּה  -עליה
ֲע ֵּליּה  -עליו
ָענִיש  -ייענש
ְּ
מּוסא  -צבא
פּול ָ
פּוק  -יצא
ְּפ ַלג  -חצי
ָפ ַלח – יתן שוחד
ְּפ ִליגֵּ י ַבּה – חלקו בו
ַפ ְּס ֵּקיּה  -הפסיקו
ָפ ִריש  -פרש
ִפ ְּר ָקא  -דרשה
ִפ ְּר ִקין  -פרקנו
בּורא  -צבור
ִצ ָ
לֹותא  -תפילה
ְּצ ָ

.372
.371
.370
.378
.377
.327
.322
.320
.323
.324
.322
.321
.320
.328
.327
.307
.302
.300
.303
.304
.302
.301
.300
.308
.307
.337
.332
.330
.333
.334
.332
.331
.330
.338
.337
.347
.342
.340
.343
.344
.342
.341
.340
.348
.347
.327
.322
.320
.323
.324
.322
.321
.320
.328
.327
.317

ַצ ֵּלי  -התפלל
ַצ ִלי  -התפללתי
ַצ ֲע ֵּריּה – ציער אותו
ַצ ְּפ ָרא  -בוקר
ָקא ָע ֵּביד  -עושה
ָק ָאזְּ ִלי  -הולכים
ָק ֵּאי  -עומד
ָק ָא ַמר  -אומר
ִק ְּט ָמא  -אפר
ַק ָמא  -ראשון
ַק ֵּמיּה ִ -ל ְּפנֵּיה
ַק ַמיְּ ָיתא  -ראשון
ָק ַמ ְּס ִהיד  -מעיד
ַקּנְּ אּויֵּ י – לידי קנאה
ְּק ָרא ְּק ָר ֵּאיְך – קרא מקראותיך
ַק ְּשיָ א  -קשה
ַק ִש ֵּישי  -זקנים
ָק ָתנֵּי  -כתוב
ַר ָבא – גדול
ְּר ִב ַיע  -רבע
ַר ֲח ֵּמי  -רחמים
ֵּריש יַ ְּר ָחא – ראש חודש
ֵּריש ְּמ ִת ְּיב ָתא – ראש ישיבה
ֵּר ָישא – ראש \ התחלה
ָשאנֵּי  -שונה
ֶש ַבע ְּד ַש ְּב ָתא
ְּש ַבע ְּמ ָאה  -שבע מאות
ַש ְּב ָתא – שבוע \ שבת
ַש ְּב ָתא ְּד ִר ְּג ָלא  -שבת הרגל
ַש ָב ֵּתי  -שבתות
ְּש ִמ ַיע ִלי  -שמעתי
ְּש ַמע ִמיּנַּה – למד ממנה
ַשנְּ ֵּאיהֹון  -שונאיהם
ָשנּו  -מדובר
ְּשנֵּי  -שניים
ַש ְּע ָתא  -שעה
ַש ִפיר  -יפה
ְּש ָרא ֵּליּה – התיר לך
ָתא  -בא
ָתא ְּש ַמע – בא ושמע
ַת ְּב ָרא  -שבר
תחטא
ֶת ֱח ֵּטי ָ -
ְּת ֵּל ַיסר – שלוש עשרה
ְּת ָלת  -שלוש
ְּת ָל ָתא  -שלוש
ַת ְּמנֵּי  -שמונה
ַת ְּמנֵּי ְּס ֵּרי – שמונה עשרה
ָתנָא – חכם מתקופת המשנה \ ָשנָן \
ברייתא
ָתנּו ַר ָבנָן – שנו רבותינו ,ברייתא
ַתנְּ יָ א  -ברייתא
יֹוסי  -ברייתא כמו רבי .....
ַתנְּ יָ א ְּכוָ ֵּותיּה ְּד ַר ִבי ֵּ
ְּתנֵּינָא  -משנה
ְּת ַנן  -משנה
ַתקּון  -תיקנו
ִת ְּרוֵּ י – תשתכר
ְּת ַש ְּס ֵּרי – תשע עשרה
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מסכת ברכות פרק "תפילת השחר" – מונחון

המונח

תפקיד

.1

ִאי ָא ְמ ַּרת ִ ּב ְשלָ ָמא

קושיא

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא
ִאי ָהכִ י
ִאי נ ִַּמי
ִא ַּ ּיב ְעיָא לְ ה ּו \ לֵ ּיה
ִא ָּיכא ֵ ּבינַּ יְיה ּו
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי
ִא ְּית ַּמר

הצעת
קושיא
הצעת
שאלה
תשובה
הצעת
"משנה" אמוראית

.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

ֲא ַּמר
ֲא ַּמר \ ָא ְמר ּו לֵ ּיה
ּגוּפָ ּה
דִּ כְ ִתיב
דְּ ַּתנְ יָא
דִּ ְתנַּן
ָהא ְּכ ִתיב
ָהכָ א ְ ּב ַּמאי ָע ְס ִקינַּן
ִהלְ כְ ָתא  -הלכה
נִיחא לְ ַּמאן דַּּ ֲא ַּמר
ָה ָ

פתיחה
דו שיח חי
פתיחה
סיוע
סיוע
סיוע
קושיא
תשובה
מסקנת
קושיא

.19

ָה ִּתינַּח

קושיא

.21
.21
.22
.23
.24
.25

וְ ִא ֵּית ָימא
וְ ָהא
וְ ָהא ַּּתנְ יָא
וְ ָה ֲא ַּמר
וְ ָה ְּכ ִתיב
ו ְּר ִמינְה ּו

הצעה
קושיא
קושיא
קושיא
קושיא
סתירה

.26
.27
.28

וְ ת ּו
ְּכ ַּמאן
לָ א ַּק ְש ָיא

הצעה
שאלת ברור
תירוץ

.29
.31
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37

לְ ֵמ ְימ ָרא
ַּמאי ...
ַּמאי ִא ָּיכא ...
ַּמאי ַּט ְע ָמא
ַּמאי ַּמ ְש ַּמע
ַּמאי ָק ִמ ּ ַּיפלְ גֵ י
ַּמאי ְק ָר ָא ּה
ַּמאן ...
ַּמאן ְּתנָא

קושיא
שאלת ברור
שאלת ברור
שאלת ברור
שאלת ברור
שאלת ברור
שאלת ברור
שאלת ברור
שאלה

מגמה
המורכבת משני חלקים ,המתחילה באומרה אמירה שהדין
נוח לצד אחד של הספק ,וקשה לצד השני של הספק.
תשובה נוספת
על פרוש או תשובה שנאמר קודם.
פרוש נוסף או תרוץ אחר.
שנשאלה מחכמי בית המדרש.
על השאלה "מאי בינייהו"
נוסח אחר של המימרה או של הסוגיה
בין שני אמוראים[ .בדר"כ יוצג בתחילה הנושא ואז יובאו
שתי דעות]
למימרא אמוראית ["אמר אביי" או "אביי אמר" לדוג']
בין אמוראים[ .אמר לו]
ציטוט מ :מקור תנאי שהובא לעיל .לצורך דיון בהרחבה
מ :פסוק
מ :ברייתא
מ :משנה
מ :פסוק
על ידי פרשנות המקור המוקשה.
פסיקה
המורכבת משני חלקים ,המתחילה באומרה אמירה שהדין
נוח לשיטת חכם אחד או לפי פרשנות מסוימת ,וקשה
לשני.
המורכבת משני חלקים ,המתחילה באומרה אמירה שהדין
נוח לשיטת חכם אחד או לפי פרשנות מסוימת ,וקשה
לשני.
אותו הלימוד מפי רב אחר
על ידי הבאת מקור שיש דעה או דוגמא סותרת
מ :ברייתא [לעיתים בניחותא כסיוע]
מ :דברי אמורא
מ :מפסוק
בין שתי מקורות בעלי אותה סמכות ,בדר"כ בין שתי
מקורות תנאים.
נוספת של קושיא \ תירוץ
מי בעל השיטה [בדר"כ תנא]
בדר"כ על סתירה בין מקורות ,על ידי אוקימתא שונה לכל
צד.
על ידי הצעת פרוש למקור ואז על פי זה קשה ...
על העניין או על פרטיו
מהו ההבדל ההלכתי בין שתי דעות \ עניינים
על נימוקי הדין
כיצד לומדים את הרעיון הנאמר מהפסוק
מהו יסוד המחלוקת בין החולקים.
מאיזה פסוק אתה לומד ענין זה
מי הוא ש ...
מי הוא התנא של המקור שהובא
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מסכת ברכות פרק ד' – תפלת השחר

המונח
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תפקיד

.38
.39
.41
.42
.42
.43
.44
.45
.46

ֵמ ִיתיבִ י
ַּמ ְת ִקיף לַּ ּה
ְמ ַּת ְר ֵ ּגם
ֵּס ָיפא  -הסוף
ַּק ְשיָא  -קשה
ֵּר ָישא – ראש ,התחלה
ְש ַּמע ִמי ּנ ַּּה
ָּתא ְש ַּמע
ָּתנָא

היסק
הצעת מקור
פתיחה

.47
.48
.49
.51
.51

ָּתנ ּו ַּר ָ ּבנָן
ַּּתנְ יָא
ַּּתנְ יָא ְּכוָ ֵת ּיה
ָּתנֵינָא
ְתנַּן

פתיחה
פתיחה
סיוע
הבאת מקור
פתיחה

קושיא
פתיחה לקושיא
תשובה
הסקה

מגמה
מ :מקור תנאי [בדר"כ]
מסברה
על ידי פרשנות של אמורא על מקור תנאי.
סוף המקור ,לעומת "רישא"  -תחילת המקור
הסוגיה נחתמת בקושיה
תחילת המקור
מעין "חותמת" למסקנה ההלכתית.
לצורך מציאת ראיה ,תשובה או קושיא לאחד הצדדים.
מ :ברייתא \
השנן בבית מדרש האמוראי \
חכם מתקופת המשנה.
מ :ברייתא
מ :ברייתא
מ :ברייתא
מ:משנה
מ :משנה
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מסכת ברכות פרק "תפילת השחר"  -רשימת התנאים והאמוראים:
מס'

תואר

שם התנא \
האמורא

ארץ

דור

רבותיו

בית מדרש

הארות

תלמידיו

תנאים:
ישראל

6
6
3

.2
.0

ַּר ִבי

יוֹסף ֶבן
ַּא ָׁבא ֵ
וֹס ַּתאי
ד ְּ
ֲא ֵח ִרים – רבי מאיר
יעזֶ ר [בן
ֱא ִל ֶ

ישראל
ישראל

.4
.0

ַּר ִבי

יוֹסי
ֶא ְּל ָׁעזָׁ ר ְּב ַּר ִבי ֵ
ֶא ְּל ָׁעזָׁ ר ֶבן ֲעזַּ ְּריָׁ ה

ישראל
ישראל

0
3

.6
.7
.8

ַּר ִבי
ַּר ָׁבן

ֶא ְּל ָׁעזָׁ ר ְּב ַּר ִבי ָׁצדוֹק
יאל [דיבנה]
ַּג ְּמלִ ֵ
חו ְּצ ִפית ַּהתו ְּרגְּ ָׁמן

ישראל
ישראל
ישראל

3
3
6

.9

ַּר ִבי

יְּ הו ָׁדה [בן עילאי]

ישראל

5

אושא ,לוד

.01
.00
.02
.00

ַּר ִבי
ַּר ִבי
ַּר ִבי
ַּר ִבי

יְּ הו ָׁדה ֶבן ָׁבבָׁ א
יוֹחנָׁ ן ֶבן זַּ ַּכאי
ָׁ
יִ ְּש ָׁמ ֵעאל ְּב ַּר ִבי
יוֹסי
ֵ
נְּ חונְּ יָׁ א ֶבן ַּה ָׁקנָׁ ה

ישראל
ישראל
ישראל
ישראל

6
2-3
2
0

יבנה
פקיעין
מייסד יבנה
צפורי

ישראל

3

יבנה

ריב"ז

ַּ .00ר ִבי

ֲע ִקיבָׁ א [בן יוסף]

ישראל

6

בני ברק

רבי אליעזר ,רבי
יהושע

.06

ַּר ִבי – רבי יהודה
הנשיא

ישראל

0

.07

ְּשמו ֵאל ַּה ָׁק ָׁטן

ישראל

2-3

בית שערים
ואח"כ צפורי
יבנה
טבריה

רבי אלעזר בן שמוע,
רשב"י
הלל

ַּ .08ר ִבי

יוֹחאי
ִש ְּמעוֹ ן ֶבן ָׁ

ישראל

5

ַּ .09ר ִבי

ִש ְּמעוֹ ן ֶבן ֶא ְּל ָׁעזָׁ ר
ִש ְּמעוֹ ן ַּה ַּפקו ִלי

ישראל
ישראל

0
3

טבריה
יבנה

ַ .20ר ִּבי

ַא ָבא

ישראל

3

טבריה

.22

ֲאבוה ִּד ְּשמו ֵאל

בבל

9

נהרדעא

.20
.24

ֲא ִּב ָידן
ַא ַביֵי

ישראל
בבל

9
6

.20
.26

ַא ָביֵי ַבר ָא ִּבין
ָא ִּבין

6
3-6

צפורי
פומבדיתא –
ראש הישיבה
פומבדיתא

.0

ַּ .04ר ִבי

.21

הורקנוס]

ֹש ַּע [בן חנניה]
יְּ הו ֻׁ

יבנה ואח"כ
בלוד
יבנה
עבר לצפורי
יבנה
יבנה
יבנה

רבי עקיבא
ריב"ז

רבי

לא הובא במשנה

ר"ע

רבי אליעזר הגדול

היה נשיא הסנהדרין
רבן גמליאל דיבנה
היה מתורגמן של רבן גמליאל דיבנה.
אחד מעשרת הרוגי מלכות.
סתם רבי יהודה – רבי יהודה בן
עילאי

רבי טרפון ורבי
עקיבא
שמואל הקטן
ריב"ז
הלל

רבי עקיבא

לוי ושירת במקדש

רבי
ישמעאל
ר"מ ,ר"י,
רשב"י ,ר"א
בן שמוע,
רבי יוסי

ספר הבהיר וספר הפליאה מיוחסים
אליו
מהרוגי מלכות

עורך המשנה
תיקן את ברכת המינים.
רבי יהודה
הנשיא ,בנו
רבי אלעזר

"סתם" רבי שמעון – רשב"י.

רבי מאיר
סידר את תפילת שמונה עשרה.

אמוראים:

בבל
בבל-
>א"י
בבל-
>א"י
בבל
ישראל

6
9

(ַ .01ר ִּבי)
ַרב
ַ .00ר ִּבי

ַא ָחא ַבר י ֲַעקֹב

בבל

3

פומבדיתא
לוד-צפורי.
קיסרין – ייסד
וראש הישיבה
פפוניא

ֶּאלְּ ָעזָר [בן פדת]

ישראל

2

טבריה – ראש
הישיבה

ַ .02ר ִּבי

ַא ִּמי

ישראל

3

טבריה – ראש
הישיבה

ַר ִּבי

ַ .27ר ִּבי

ָא ִּבינָ א

ַ .28רב
ַ .29ר ִּבי

ִּאוְּ יָא
אוֹ ַש ְּעיָא

רב הונא ,רבי אלעזר
בן פדת,
רבי יהודה הנשיא
רבה ,רב יוסף

היה בבלי שעלה
אבא בר אבא .שלחו אליו שאלות
מא"י
היה אמורא של רבי.
רב פפא

רבה
רבי אבהו

נחותאי ,מכונה בשם רבין.

3
רב יוסף
בר קפרא ,רבי חייא

רבי יוחנן

רב הונא

רב פפא

בבבל – רב ושמואל.
בא"י – רבי חייא,
רבי יוחנן
רבי יוחנן

סידר קובץ ברייתות

עלה מבבל לא"י
העביר את ישיבתו לקיסרין משום
הגזירות.
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מסכת ברכות פרק ד' – תפלת השחר
מס'

תואר

שם התנא \
האמורא

ארץ

דור

רבותיו

בית מדרש

ַא ֵמ ָימר
ַא ִּסי
ַא ִּשי

בבל
ישראל
בבל

0
3
0

נהרדעא
טבריה
מתא מחסיא –
מייסד וראש
הישיבה

רב פפא
רבי יוחנן
רב כהנא

ַ .06רב

ִּב ִּיבי ַבר ַא ַביֵי

בבל

5

פומבדיתא

רב הונא בריה דרב
יהושע

ַ .07רב
ַ .08רב

ִּד ִּימי ַבר לִּ יוָ ֵאי
הונָ א

בבל
בבל

6
2

פומבדיתא
סורא – ראש
הישיבה

ַ .09רב
ַ .41רב
ַ .40ר ִּבי

הונָ א ַבר ִּחינָ נָ א
הונָ א ַבר יְּהו ָדה
ִּה ֵלל ְּב ֵריה ְּד ַר ִּבי
ְּשמו ֵאל ַבר נַ ֲח ָמנִּ י
זֵירא
ָ

בבל
בבל
ישראל

6
6
6

ישראל

3

טבריה

ִּחיָיא ַבר ַא ָבא
ִּחיָיא ַבר ָא ִּבין
ִּחיָיא ַבר ַרב
ֶּחלְּ בוֹ

ישראל
בבל
בבל
ישראל

3
3
2
3

טבריה
סורא
סורא

ַ .47ר ִּבי
ַ .48ר ִּבי

ֲחלַ פְּ ָתא ֶּבן ָשאול
ֲחנִּ ינָ א [בר חמא]

ישראל

9

ַ .49ר ִּבי
ַ .01ר ִּבי
ַ .00רב

ֲחנִּ ינָ א ַבר ָא ִּבין
ֲחנִּ ינָ א ָק ָרא
ִּח ְּס ָדא

בבל
ישראל
בבל

6
2
3

צפורי – ראש
הישיבה
פומבדיתא
עכברא
סורא – ראש
ישיבה

ַ .02ר ִּבי
ַ .00רב

ֹאשיָה
י ִּ
יְּהו ָדה [בר יחזקאל]

ישראל
בבל

3
2

בבל

6
9

לוד
טבריה –
מייסד וראש
הישיבה
טבריה
פומבדיתא –
ראש ישיבה
עכברא –
מייסד וראש
הישיבה
טבריה

.00
.04
.00

ַר ִּבי
ַרב

ַ .42ר ִּבי
.40
.44
.40
.46

ַר ִּבי
ַר ִּבי
ַרב
ַר ִּבי

ַ .04רב

פומבדיתא –
מייסד וראש
הישיבה

ַ .06ר ִּבי

יוֹ ָחנָ ן [בר נפחא]

ישראל

2

ַ .07ר ִּבי
ַ .08רב

יוֹ ֵסי ְּב ַר ִּבי ֲחנִּ ינָ א
יוֹ ֵסף [בר חיא]

ישראל
בבל

2
3

ַ .09ר ִּבי

י ַַנאי

ישראל

9

ַ .61ר ִּבי

י ֲַעקֹב

ישראל

3

ישראל
ישראל
ישראל

2/3
3
9

טבריה
צפורי

6
2

טבריה
סורא

3

טבריה

בבל
בבל
בבל

5
2
6

נרש
נהרדעא
ברניש

בבל

0

סורא

.69
.71
.70

ַרב

.72

בבלי שעלה לא"י.
ייסד ישיבה במתא מחסיא ועמד
בראשה כ –  06שנה
"מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו
תורה וגדולה במקום אחד"

רב חסדא,
רבה.

רב הונא ,רב יהודה,
רבי יוחנן
רב הונא
אביו – רב
רב הונא ,רבי שמואל
בר נחמן

עלה לא"י .צם כדי לשכוח תורת בבל.
עלה מבבל.
עלה לא"י וחזר.
רבי ברכיה

בבלי שעלה לא"י

י ֲַעקֹב ַבר ִּא ִּידי
יִּצְּ ָחק [נפחא]
יִּצְּ ָחק ַבר ַא ְּב ִּד ִּימי
יִּצְּ ָחק ְּד ִּמן ַק ְּר ִּטיגְּ נִּ ין
ישראל
י ְִּּר ְּמיָה
בבל
י ְִּּר ְּמיָה ַבר ַא ָבא
ָכ ֲהנָ א
ישראל
לֵ וִּ י

רבי
רבה
רבי חנינא ,רבי ינאי
אבימי ,רב הונא
רב ,שמואל
נפגש עם אליהו הנביא

ַ .00ר ִּבי

ַמר זו ְּט ָרא
ַמר עו ְּק ָבא
ָמ ִּרי ְּב ֵריה ְּד ַרב
הונָ א ְּב ֵריה ְּד ַר ִּבי
י ְִּּר ְּמיָה ַבר ַא ָבא
ָמ ֵר ָימר

תלמידיו

לא ידוע לי פרטים עליו

ישראל

.60
.62
.60
.64
.60
.66
.67
.68

רב ושמואל

הארות

רב חסדא ,רב נחמן
רב ששת ,רבא

יְּהו ָדה ֲאחוה ְּד ַרב
ַס ָלא ֲח ִּס ָידא
יְּהוֹ ֻׁש ַע ֶּבן לֵ וִּ י

ַר ִּבי
ַר ִּבי
ַרב
ַר ִּבי
ַר ִּבי
ַר ִּבי
ַרב
ַר ִּבי
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נפגש עם אליהו ,הרבה מימרות גם
באגדה.
הרבה ממירותיו הועברו לבבל על ידי
הנחותי והוכנסו לתלמוד הבבלי.

בר קפרא ,יהודה בן
פדיה
רבי ינאי ,רבי
אושעיא
רבי יוחנן
רב הונא ,רב יהודה

רבי אבהו
אביי

רבי

רבי יוחנן

רב יהודה  -בבבל,
רבי יוחנן בא"י
רבי יוחנן
רבי יוחנן

רבי זירא
רב ,שמואל

"סיני" – בקיא גדול.

יליד בבל

רבי חזקיה

ירד לבבל
"תנא" בבית מדרשו של רבי
לא ידוע
עלה מבבל
ישנם אמוראים רבים בשם זה

רבי יהושע
דסכנין
רב פפא
שמואל
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ארץ

דור

בית מדרש

ַ .70רב

נַ ְּח ָמן [בר יעקב]

בבל

3

מחוזא

ַ .74רב

נַ ְּח ָמן ַבר יִּצְּ ָחק

בבל

5

ַ .70ר ִּבי

נָ ַתן ַבר טוֹ ִּבי
עולָ א
ָענָ ן
ַפ ָפא ְּב ֵריה ְּד ַרב
ַא ָחא ַבר ַא ָדא
ַרב

ישראל
ישראל
בבל
בבל

3
3
2
6

פומבדיתא –
ראש ישיבה
טבריה

בבל

9

.81

ָר ָבא

בבל

6

.80
.82
.80
.84

ַר ָבה
ַר ָבה ַבר ְּשמו ֵאל
ַר ֵבינו
ְּשמו ֵאל

בבל
בבל

3
3

סורא – מייסד
וראש הישיבה
מחוזא –
מייסד וראש
הישיבה
פומבדיתא

בבל

9

ַ .80רב
ַ .86ר ִּבי

ֵש ֶּשת
ַתנְּ חום

בבל
ישראל

3
3

נהרדעא –
ראש הישיבה
נהרדעא

.76
.77
.78

ַרב
ַרב

.79

רבותיו
שמואל ,רבה בר
אבוה
רבא

תלמידיו
רבא

רבי יוחנן
רבי יוחנן ,רבי אלעזר
שמואל

רבי ורבי חייא

הארות

נחותי

רב הונא

נולד בבבל עלה לא"י ללמוד וחזר
לבבל לנהרדעא

רבה ,רב יוסף
רב הונא ,רב יהודה

אביי ,רבא

"עוקר הרים"
כוונה לרב עיין מספר 71

שמואל ,רב הונא
רבי יהושע בן לוי

היה סגי נהור
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