עין משפט
נר מצוה

סח א מיי' פ"ד מהל' תפלה
הלכה טו ופ"י הלכה א [טוש"ע
או"ח סימן קא סעיף א]:
סט ב מיי' פ"ח מהלכות תפלה
הלכה ג סמג עשין יט טוש"ע
או"ח סי' צ סעיף יח:
ע ג מיי' פ"ד שם הל' טו סמג
שם (טוש"ע או"ח סי' קא
סעיף א):
עא ד ה מיי' פ"י שם הלכה יב
סמג שם טוש"ע או"ח סימן
קכו סעיף ג:
עב ו מיי' שם הל' טו סמג שם
טשו"ע או"ח סי' קה:
עג ז ח מיי' שם הלכה יא
סמג שם טוש"ע או"ח סי'
תכב סעיף א:
ט מיי' פ"ב מהל' קידוש
החודש הלכה ח:
א י מיי' פ"ד מהל' תפלה הל'
טז סמג שם טוש"ע או"ח סי'
צג סעיף ב:
ב כ מיי' פ"ה שם הל' ה סמג
שם טוש"ע או"ח סימן צא
סעיף ו:

גליון הש"ס
מתני' אפילו המלך .עי' יומא י"ט
ע"ב תוס' ד"ה בם:

הגהות הב"ח
(א) גמ' ולא הזכיר של ר"ח (בערבית
וכו' .בשחרית) תא"מ .ונ"ב ס"א אין זה:
(ב) תוס' ד"ה אין הלכה כו' דלכי
מייתי הכא רבי אמי וכו' ביחיד ביני
עמודי היכא דהוו גרסי כצ"ל ותיבת
כרבנן נמחק:
(ג) ד"ה מסתברא וכו' עקר רגליו
ופתח .נ"ב פי' או פתח:
(ד) בא"ד וה"נ יחזור לאותה ברכה:

הגהות הגר"א
[א] גמרא של ר"ח בערבית .נ"ב
רי"ף וש"פ ל"ג אלא בשחרית אין
כו' לבד:

תורה אור השלם

 .1וָ ֶא ְת ַח ַּנן ֶאל יְ יָ ָּב ֵעת ַה ִהוא
(דברים ג ,כג)
ֵלאמֹר:
 .2וַ יְ ַחל מ ׁ ֶֹשה ֶאת ּ ְפנֵי יְ יָ ֱאל ָֹהיו
ֹאמר ָל ָמה יְיָ ֱיֶח ֶרה ַא ּ ְפךָ ְּב ַע ֶּמךָ
וַ ּי ֶ
את ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְּבכ ַֹח
ֲא ׁ ֶשר הֹוצֵ ָ
ּביָד ֲחזָ ָקה( :שמות לב ,יא)
ָ ּגדֹול ו ְ
 .3וְ ִהיא ָמ ַרת נָ פֶ ׁש וַ ִּת ְת ּ ַפ ֵּלל ַעל
יְ יָ ו ָּבכֹה ִת ְב ֶּכה:

(שמואל א' א ,יג)

 .4וַ ֲאנִי ְּברֹב ַח ְסדְּ ךָ ָאבֹוא ֵב ֶיתךָ
יכל ָק ְד ׁ ְש ךָ
ֶא ׁ ְש ַּת ֲח וֶ ה ֶא ל ֵה ַ
(תהלים ה ,ח)
ְּביִ ְר ָא ֶתךָ :
ָ .5הב ּו ַליְ יָ ְּכבֹוד ׁ ְשמֹו ִה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו
ַליְ יָ ְּב ַה ְד ַרת ק ֶֹד ׁש:

(תהלים כט ,ב)

ִ .6ע ְבד ּו ֶא ת יְ יָ ְּביִ ְר ָאה וְ גִ יל ּו
(תהלים נה ,יח)
ִּב ְר ָע ָדה::



מֹותר ו ְּד ַבר
ְּ .7ב ָכל ֶעצֶ ב יִ ְהיֶ ה ָ
ְ ׂשפָ ַתיִ ם ַא ְך ְל ַמ ְחסֹור::
(משלי יד ,כג)

ל:

תפילת השחר פרק רביעי

ברכות

*ה"ג אין הלכה כרבי יהודה שאמר משום ראב''ע .אלא הלכה בנהרדעא  .לפי שיש שם צבור והשליח פוטרני :פולמוסא  .חיל:
כרבנן וכן פסק ר"ח דלהכי מייתי (ב) רבי אמי ור' אסי דצלי והדר צלי  .ולמה ליה ב' תפלות אלא אחת של שחרית ואחת של
שהיו מתפללים ביחיד כרבנן ביני עמודי דגרסי לאשמעינן דהלכה מוספין ש"מ לית ליה דראב"ע :ודילמא מעיקרא לא כוון דעתיה.
כרבנן :והתניא טעה ולא הזכיר של ר''ח בערבית אין מחזירין ותרווייהו דשחרית :מאן גברא רבא דקמסהיד עליה .רבי יוחנן
שהעיד על הדבר יפה דקדק שבשביל
אותו  .ל"ג ליה דהא אמרינן בסמוך
טעה ולא הזכיר של ר"ח אין מחזירין בנהרדעא לבר מההוא יומא דאתא פולמוסא תפלת המוספין היתה :משום רבינו.
אותו לפי שאין מקדשין כו' אי נמי דמלכא למתא ואטרידו רבנן ולא צלו וצלי רב :בצבור שנו .דאין מחזירין משום
אי איתא אגב אחרינא נקט ליה :לי ביחיד והואי יחיד שלא בחבר עיר יתיב דשמע ליה מש"צ ואיכא מקצת הזכרה
אבל ביחיד צריך לחזור .ובה"ג מפרש
כמה ישהה בין תפלה לתפלה.
כגון אדם שטעה ורוצה רבי חנינא קרא קמיה דר' ינאי ויתיב וקאמר לה בש"צ משום טירחא דצבורא אבל
להתפלל שנית וכן בין תפלת שחרית הלכה כר' יהודה שאמר משום ר' אלעזר בן יחיד הדר :טעה ולא הזכיר במוספין.
לתפלת המוספין :כדי שתתחולל עזריה א''ל * פוק קרא קראיך לברא דאין שהתפלל אתה חונן :כמה ישהה
דעתו עליו .ומפרש בירושלמי דהיינו הלכה כרבי יהודה שאמר משום ראב"ע א"ר בין תפלה לתפלה .מי שיש עליו
כשילך ארבע אמות :לפי שאין יוחנן אני ראיתי את רבי ינאי דצלי והדר צלי לחזור ולהתפלל או משום דטעה או
משום מוספין כמה ישהה בין זו לזו:
א
מקדשין את החדש כו' .פי' לעיל
בריש פרקין (דף כו ).מה שמקשין א"ל רבי ירמיה לר' זירא ודילמא מעיקרא ש ת ת ח ו נ ן  .שתהא דעתו מיושבת
חזי
*
א"ל
דעתיה
כוון
ולבסוף
דעתיה
כוון
לא
לערוך דבריו בלשון תחנה :שתתחולל.
ותיפוק ליה משום רשות משום דהיינו
דוקא לעשות מצוה אחרת עוברת מאן גברא רבא דקמסהיד עליה * :ר' אמי לשון חילוי .והיא היא אלא בלישנא
ב
ו י " מ ד ו ק א ב ל י ל ה ר א ש ו נ ה א י ן ור' אסי אע"ג דהוו להו תליסר בי כנישתא בעלמא פליגי :בחדש מלא .כשהחדש
מחזירין אותו לפי שאין מקדשין בטבריא לא הוו מצלו אלא ביני עמודי היכא שעבר מלא עושין ר"ח ב' ימים
החדש בלילה אבל בלילה שניה דהוו גרסי איתמר רב יצחק בר אבדימי משום הלכך יכול לאומרה למחר דערבית
של מחר ר"ח גמור יותר מן הראשון:
מחזירין אותו שכבר מקודש מיום
רבינו אמר הלכה כר' יהודה שאמר משום מכדי טעמא קאמר .שאין מקדשין
שלפניו ולא נראה לחלק:
א"ל
צלי
והדר
צלי
אבא
בר
חייא
ר'
ראב"ע
את החדש בלילה:
בחדש
דרב
מסתברא מילתא
רבי זירא מאי טעמא עביד מר הכי אילימא
הדרן עלך תפלת השחר
שהיה
כלומר
מלא.
משום דלא כוון מר דעתיה והאמר ר"א
אותו שלפניו מלא דאז יכול לאומרה
גלעולם ימוד אדם את עצמו אם *יכול לכוין
בערבית של מחר שהוא עיקר והיה את לבו יתפלל ואם לאו אל יתפלל אלא דלא כובד ראש .הכנעה :שוהין שעה
אומר ה"ר יצחק לכל דבר שאמרו
אחת .במקום שבאו להתפלל:
חכמים אין מחזירין אותו כגון יעלה אדכר מר דריש ירחא והתניא טעה ולא
גמ' אשתחוה אל היכל קדשך
[א] (א)
ויבא בערבית ועל הנסים לא מיבעיא הזכיר של ר"ח
בערבית אין מחזירין אותו ביראתך .מתוך יראה :מציין נפשיה.
ד
א ם ע ק ר ר ג ל י ו ו פ ת ח ב ב ר כ ה מפני שיכול לאומרה בשחרית בשחרית אין מקשט עצמו בבגדיו :עבדו את ה'
שלאחריה דאין מחזירין אותו אלא מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה במוספין ביראה .תפלה שהיא לנו במקום
אפילו לא עקר אלא שסיים אותה * במוספין אין מחזירין אותו מפני שיכול עבודה עשו אותה ביראה * :בכל
ב ר כ ה ש ת ק נ ו ב ה ל א ו מ ר ה א י ן לאומרה במנחה א"ל לאו איתמר עלה א"ר עצב יהיה מותר .כשאדם מראה
מחזירין אותו ולא נהירא לרבינו יוחנן ה בצבור שנו :כמה ישהה בין תפלה את עצמו עצב יהיה לו שכר :דהוה
אלחנן דהא חזינן בברכת המזון
קא בדח טובא .יותר מדאי ונראה
ו
דאותן שאמרו חכמים מחזירין וגם לתפלה רב הונא ור"ח חד אמר כדי כפורק עול :תפילין מנחנא .והם
אותן שאין מחזירין שוין היכא דלא שתתחונן דעתו עליו וחד אמר כדי שתתחולל עדות שממשלת קוני ומשרתו עלי:
עקר רגליו כדאמר לקמן (דף מט ).דעתו עליו מאן דאמר כדי שתתחונן דעתו
אם שכח של שבת וסיים הברכה עליו דכתיב 1ואתחנן אל ה' ומ"ד כדי שתתחולל דעתו עליו דכתיב  2ויחל
כולה ועדיין לא התחיל בברכת
משה אמר רב ענן אמר רב ז טעה ולא הזכיר של ר"ח ערבית אין מחזירין אותו
הטוב והמטיב אומר ברוך אשר
נתן שבתות למנוחה כו' וקאמר לפי שאין בית דין מקדשין את החדש אלא ביום אמר אמימר מסתברא מילתא
נמי התם אם טעה ולא הזכיר דרב בחדש מלא אבל בחדש חסר מחזירין אותו א"ל רב אשי לאמימר מכדי
רב טעמא קאמר ט מה לי חסר ומה לי מלא אלא לא שנא:
של ר"ח קודם שעקר רגליו דהיינו
קודם שיתחיל ברכת הטוב והמטיב
הדרך עלך תפלת השחר
דאותה קורא עקר רגליו אומר
ברוך אשר נתן ראשי חדשים וכו' אין י עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש חסידים הראשונים היו שוהין
אלמא היכא דלא עקר אלו ואלו
שעה אחת ומתפללין כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים  אפי' המלך
ש ו י ן ו א ם ע ק ר ר ג ל י ו ש ה ת ח י ל שואל בשלומו לא ישיבנו ואפי' נחש כרוך על עקבו לא יפסיק :גמ' מנא
בברכת הטוב והמטיב של שבת ה"מ א"ר אלעזר דאמר קרא  3והיא מרת נפש ממאי דילמא חנה שאני דהות
חוזר לראש ושל ר"ח מעוות לא יוכל
מרירא לבא טובא אלא א"ר יוסי בר' חנינא מהכא  4ואני ברב חסדך אבא
לתקון והכי נמי יחזור באותה
ב ר כ ה א ם ל א ה ת ח י ל ב ב ר כ ה ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך ממאי דילמא דוד שאני דהוה
שלאחריה .ומיהו אין ראיה מהתם מצער נפשיה ברחמי טובא אלא אמר ר' יהושע בן לוי מהכא  5השתחוו
דשאני התם בברכת המזון שכבר לה' בהדרת קדש אל תקרי בהדרת אלא בחרדת ממאי דילמא לעולם אימא
בירך ג' ברכות וברכת הטוב והמטיב לך הדרת ממש כי הא דרב יהודה כ הוה מציין נפשיה והדר מצלי אלא א"ר נחמן בר יצחק
לאו דאורייתא היא על כן אין מחזירין מהכא  6עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה * מאי וגילו ברעדה
אותו לגמרי כי אין דומה שם הפסק
כל כך ואין להביא ממנו ראיה לי"ח א"ר אדא בר מתנא אמר * רבה במקום גילה שם תהא רעדה אביי הוה
ברכות דאם יחזירוהו בדבר שאין לו יתיב קמיה דרבה חזייה דהוה קא בדח טובא אמר וגילו ברעדה כתיב
לחזור הוי כמו הפסקה ועוד דאין א"ל אנא תפילין מנחנא ר' ירמיה הוה יתיב קמיה דר' זירא חזייה דהוה קא
להביא ראיה לכאן דאם היית אומר בדח טובא אמר ליה  7בכל עצב יהיה מותר כתיב א"ל אנא תפילין מנחנא
היכא שלא עקר רגליו בי''ח ברכות מר בריה דרבינא עבד הלולא לבריה חזנהו לרבנן דהוו קבדחי טובא
שהיה לו לחזור א"כ היה צריך לחזור
לרצה ואין זה הגון ומיהו אומר ר"י דראה את ר"ת דהיכא דלא עקר רגליו חזר לרצה אפי' בדברים שאין מחזירין כגון על הנסים וכן עמא דבר:
הדרן עלך תפלת השחר

אל תקרי בהדרת אלא בחרדת .תימה אמאי לא מוכח בהדיא מדכתיב בתריה חילו מלפניו כל הארץ וי"ל היינו קרא דכתיב במזמור הבו לה' בני אלים ומההוא קרא
בעי להוכיח במסכת מגילה (דף יז ):שאומרים אבות וגבורות וקדושת השם וי"ח ברכות תקנו כנגד האזכרות ומשום הכי דייק מאותו קרא שכתוב באותה פרשה אבל
אותו דחילו וגו' אינו כתוב באותה פרשה:

מסורת הש"ס
[כן הוא ברא"ש ועיין שם]

[יבמות מ .כתובות נו].

[חולין ז].
לעיל דף ח.

[יבמות מ .כתובות נו].

דיבורי רש"י נתחלפו בזה
[יבמות מ .כתובות נו].

יומא ד:
רב כצ"ל

מסורת הש"ס

[עיין לעיל כח .פירש"י ד"ה כסא]
שייך לעיל ל:
[וכן איתא להדיא תענית ב].

[ויקרא טו]

[עיין תוספות שבת כ :ד"ה אנן
ותוספות בבא מציעא כט :וחולין פד:
ד"ה בזוגיתא]

עיין בעין יעקב הגירסא

נדה סו :מגילה כח:
[עיין פירוש רש"י ותוספות במגילה שם]

פסחים דף ט .מנחות סז :נדה טו:

מעילה יב:

תוספתא פרק ג הלכה כא

שבת ל :פסחים קיז.

עירובין סד.

סוטה מו:

[לרב אשי ,כ"ה בסוטה מו :וכ"כ רש"י
בגיטין נט .ד"ה זילו ,ע"ש שכך מוכח
וע"ע ברש"י ביצה ו .ד"ה א"ל]
תוספתא פרק ג הלכה ו
תוספתא שם הלכה ז

לקמן לד:
תוספתא פרק ג הלכה ח

עבודה זרה ז:

רי"ף ורא"ש לא גרסו
עבודה זרה ח:

עירובין סד.

אין עומדין

פרק חמישי

ברכות

לא.

כסא דמוקרא * .כוס של זכוכית לבנה :לישרי לן מר  .שירה :הי
אייתי כסא דזוגיתא חיורתא .מכאן נהגו לשבר זכוכית בנשואין:
תורה והי מצוה דמגנו עלן .היכן התורה שעסקנו והיכן המצות שאנו
* במקום גילה שם תהא רעדה .פשוטו של מקרא עבדו את ה' ביראה
מקיימין שיגינו עלינו מדינה של גיהנם :הלכה פסוקה  .שאינה
וכשיבא יום רעדה תגילו והכי מפורש בירושלמי
עבדו את ה' ביראה היינו תפלה דאיקרי עבודה * כדתניא בספרי
צריכה עיון שלא יהא מהרהר בה בתפלתו :יושבת עליה ז' נקיים .
(פ' עקב) ולעבדו בכל לבבכם זו תפלה:
לבד מאותו יום שפוסקת והתורה לא
הצריכה ז' נקיים אלא לזבה שנאמר
המקיז דם בבהמת קדשים וכו'.
אייתי כסא דמוקרא בת ארבע מאה זוזי ותבר
ואם טהרה מזובה* ואין זבה אלא
וקשה דאמר בפ"ג דע"ז
קמייהו ואעציבו רב אשי עבד הלולא לבריה
הרואה שלשה ימים רצופין בתוך י''א
(דף מד) גבי דמים חיצונים ודמים
חזנהו לרבנן דהוו קא בדחי טובא אייתי כסא
יום שבין נדה לנדה :ומכניסה .
פנימיים של קרבנות אלו ואלו נמכרים
*דזוגיתא חיורתא ותבר קמייהו ואעציבו
בבית :במוץ שלה .קודם שיזרה אותה
לגננים לזבל אלמא דאין מועלין בהן
אמרו ליה רבנן לרב המנונא זוטי בהלולא
שאין מתחייב במעשר מן התורה אלא
וי"ל דהתם היינו לאחר זריקת דמים
בראיית פני הבית ומשנמרח בכרי
וכבר נתכפרו בעלים מה שאין כן
דמר בריה דרבינא לישרי לן מר אמר להו ווי
אבל לפני מירוח אין ראיית פני הבית
הכא :רבנן עבדי כמתניתין .
לן דמיתנן ווי לן דמיתנן אמרי ליה אנן מה
כתיב
קובעתו דגבי תרומה ומעשר
וכותייהו קי"ל ולכן אין מתפללין
נעני בתרך א"ל *הי תורה והי מצוה דמגנו
דגן ראשית דגנך (דברים יח) והוא
מתוך קלות ראש ושחוק אלא מתוך
א  
לאדם
אסור
רשב"י
משום
יוחנן
א"ר
עלן
המירוח לפיכך כשמכניסה לבית
כובד ראש ושמחה של מצוה כגון
שימלא שחוק פיו בעולם הזה שנאמר  1אז
קודם מירוח לא הוקבעה למעשר מן
שעסק בדברי תורה ולכן נהגו לומר
התורה ורבנן הוא דאסרו אכילת
ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אימתי בזמן
פסוקי דזמרה ואשרי קודם תפלה:
קבע בדבר שלא נגמר מלאכתו אבל
שיאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה
רב אשי עביד כברייתא .ירושלמי
אכילת עראי לא אסרו ומאכל בהמה
לא יעמוד ויתפלל אלא מתוך
אמרו עליו על ר"ל שמימיו לא מלא שחוק
עראי הוא דתנן במסכת פאה (פ"א
דבר הלכה א"ר ירמיה העוסק בצרכי
פיו בעוה"ז מכי שמעה מר' יוחנן רביה :ת"ר
מ"ו) מאכיל לבהמה חיה ועוף עד
צבור כעוסק בדברי תורה דמי:
ב  אין עומדין להתפלל לא מתוך דין ולא מתוך
שימרח הלכך בהמתו אוכלת ופטורה
שכן מצינו בנביאים הראשונים
דבר הלכה אלא מתוך הלכה פסוקה והיכי
אבל איהו אסור באכילת קבע :אסור
שסיימו דבריהם בדברי שבח
דמי הלכה פסוקה אמר אביי כי הא דר' זירא
בהנאה ומועלין בו  .ואע"ג דקי"ל
ותנחומין .ומקשה בירושלמי חוץ
*דאמר ר' זירא ג בנות ישראל החמירו על
אין מועלין בדמים ילפינן לה מקראי
מירמיה וכו' והא כתיב כי אם מאס
במסכת יומא (דף נט ):ובשחיטת
כחרדל
עצמן *שאפילו רואות טיפת דם
מאסתנו (איכה ה) מיהו מההוא
חולין (דף קיז ).ה"מ כשנשחטו
קראי דסוף תרי עשר וקהלת לא
יושבת עליה שבעה נקיים רבא אמר כי הא
בעזרה דאיכא למימר נתתיו לכם על
פריך מידי שחושבו בטוב בדברי
דרב הושעיא דאמר רב הושעיא *מערים
תנחומין ולא מיירי בפורענות
המזבח לכפר (ויקרא יז) לכפר נתתיו
ד אדם על תבואתו ומכניסה במוץ שלה כדי
דישראל :ומוצאו בזוית אחרת.
לך ולא למעילה אבל בדם הקזה
שתהא בהמתו אוכלת ופטורה מן המעשר
תימה דאמר לקמן (דף לד ).הבא
מועלין כלומר אם נהנה מביא קרבן
ואב"א כי הא דרב הונא *דא"ר הונא א"ר
לשחות בסוף כל ברכה וברכה מלמדין
מעילה והנך הויין הלכות פסוקות
זעירא ה המקיז דם בבהמת קדשים אסור
אותו שלא ישחה ותירץ הר"ר יוסף
שאין עליהן קושיות ותירוצים שיהא
דהכא מיירי בתחנונים שהיה אומר
בהנאה ומועלין בו רבנן עבדי כמתניתין רב
צריך להרהר בהן :כמתניתין .
אחר י"ח ברכות ולא נהירא דהא
מתוך כובד ראש :כברייתא  .מתוך
אשי עביד כברייתא :ת"ר * ו אין עומדין
מי"ח קאמר ונראה להר"י דודאי
הלכה פסוקה :שיחה  .ליצנות :מתוך
עצלות
מתוך
ולא
עצבות
מתוך
לא
להתפלל
בסוף כל ברכה אסור לשחות אבל
קלות ראש  .חילוף של כובד ראש
ולא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך
באמצע הברכה מיהא מותר לשחות
מתוך
מתוך זחות לב ועתק .אלא
קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים אלא
ובהכי מיירי הכא וכשהיה מגיע
שמחה (א)  .כגון דברי תנחומים
לסוף הברכה היה זוקף ולכך נהגו
* מתוך שמחה של מצוה וכן לא יפטר אדם
של תורה כגון סמוך לגאולת מצרים
העולם בראש השנה וביום הכפורים
מחברו לא מתוך שיחה ולא מתוך שחוק ולא
או סמוך לתהלה לדוד שהוא של שבח
שמתפללין זכרנו ובכן תן ותמלוך
מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים
ותנחומין כגון רצון יראיו יעשה שומר
ששוחים כשמגיעים לפסוקים
אלא מתוך [א] דבר הלכה שכן מצינו בנביאים
ה' את כל אוהביו וכגון מקראות
ובסוף ברכה זוקפין שאין לשחות
הסדורות בתפלת ערבית כי לא יטוש
הראשונים שסיימו דבריהם בדברי שבח
בסוף ברכות אלא היכא דתקון:
ה' את עמו וכיוצא בהן :אלוייה .
ותנחומים [ב] וכן תנא * מרי בר בריה דרב הונא
ליוהו בדרך :צ נ י ת א  .דקלים:
בריה דר' ירמיה בר אבא אל יפטר אדם
אדכרתן מילתא כו'  .וזה שאומרים
מחבירו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרהו כי הא * דרב כהנא אלוייה
מימות אדם הראשון הם שהוא גזר
לרב שימי בר אשי מפום נהרא עד בי צניתא דבבל כי מטא להתם א"ל מר
על אותו מקום לישוב דקלים :אם
ודאי דאמרי אינשי הני צניתא דבבל איתנהו מאדם הראשון ועד השתא
תכין לבם  .אז תקשיב אזנך :זמנין
א"ל אדכרתן מילתא דרבי יוסי ברבי חנינא דאמר ר' יוסי ברבי חנינא מאי
תלתא .שחרית מנחה וערבית :יכול
דכתיב  2בארץ אשר לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם וכי מאחר דלא עבר
משבא לגולה הוחלה .התפלה הזאת
הוחלה כמו נתחלה אבל קודם לכן לא
היאך ישב אלא לומר לך כל ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב נתישבה
היה רגיל בכך :יכול יהא כוללן .
וכל ארץ שלא גזר עליה אדם הראשון לישוב לא נתישבה רב מרדכי אלוייה
לשלש תפלות הללו בשעה אחת :יכול
* לרב שימי בר אשי מהגרוניא ועד בי כיפי ואמרי לה עד בי דורא:
ישאל צרכיו .כגון ברכות דאתה חונן
ת"ר * ז המתפלל צריך שיכוין את לבו לשמים אבא שאול אומר סימן לדבר  3תכין
עד ש"ת ואח"כ יתפלל שלש ברכות
ח
לבם תקשיב אזנך תניא * א"ר יהודה כך היה מנהגו של ר"ע כשהיה מתפלל
ראשונות שהן של שבח :רנה זו
תפלה של שבח :בקשה .שאלת צרכיו:
עם הצבור היה מקצר ועולה מפני טורח צבור ט וכשהיה מתפלל בינו לבין
אחר אמת ויציב .קודם ג' ראשונות:
עצמו אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת וכל כך למה מפני כריעות
והשתחויות :א"ר חייא בר אבא * י לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות
שנאמר  4וכוין פתיחן ליה וגו' * יכול יתפלל אדם כל היום כלו כבר מפורש על
ידי דניאל וזמנין תלתא וגו' יכול משבא לגולה הוחלה כבר נאמר די הוא עבד מן קדמת דנא יכול יתפלל
אדם לכל רוח שירצה ת"ל (לקבל) [נגד] ירושלם יכול יהא כוללן בבת אחת כבר מפורש ע"י דוד דכתיב  5ערב
ובקר וצהרים וגו' יכול ישמיע קולו בתפלתו כבר מפורש על ידי חנה שנאמר  6וקולה לא ישמע יכול * ישאל
אדם צרכיו ואח"כ יתפלל כבר מפורש על ידי שלמה שנאמר  7לשמוע אל הרנה ואל התפלה רנה זו תפלה
תפלה זו בקשה אין אומר דבר * (בקשה) אחר אמת ויציב כ אבל אחר התפלה אפי' כסדר וידוי של יה"כ
אומר איתמר נמי אמר רב חייא בר אשי אמר רב * אע"פ שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה אם בא
לומר אחר תפלתו אפילו כסדר של יה"כ אומר :אמר רב המנונא כמה הלכתא גברוותא איכא למשמע
מהני קראי דחנה  6וחנה היא מדברת על לבה ל מכאן למתפלל צריך שיכוין לבו  6רק שפתיה נעות מ מכאן
למתפלל שיחתוך בשפתיו  6וקולה לא ישמע נ מכאן שאסור להגביה קולו בתפלתו  6ויחשבה עלי לשכורה
סז מכאן * ששכור אסור להתפלל  8ויאמר אליה עלי עד מתי תשתכרין וגו' א"ר אלעזר מכאן לרואה בחברו

עין משפט
נר מצוה

ג א טוש"ע או"ח סימן תקס
סעיף ה:
ד ב מיי' פ"ד מהלכות תפלה
הלכה יח סמג עשין יח טוש"ע
או"ח סי' צג סעיף ג:
ה ג מיי' פי"א מהלכות איסורי
ביאה הל' ד סמג לאוין קיא
טוש"ע י"ד סי' קפג[ :רב אלפס
כאן ובשבועות פ"ב דף רפ"ט]:
ו ד מיי' פ"ג מהל' מעשר
הלכה ו טוש"ע י"ד סימן
שלא סעיף פד:
ז ה מיי' פ"ב מהלכות מעילה
הלכה יא סמג עשין רי:
ח ו מיי' פ"ד מהלכות תפלה
הל' יח סמג עשין יט טוש"ע
א"ח סי' צג ס"ב
ט ז מיי' שם הלכה טז סמג שם
טוש"ע או"ח סימן צח סעיף א:
י ח מיי' פ"ו שם הלכה ב שו"ע
א"ח סי' נג סעיף יא:
יא ט טור או"ח סי' קד:
יב י מיי' פ"ה מהלכות תפלה
הלכה ו סמג שם טוש"ע א"ח
סימן צ סעיף ד:
יג כ מיי' פ"ו שם הל' ב טוש"ע
א"ח סימן קיט סעיף א:
יד ל מיי' פ"ד שם הל' טו
סמג שם טוש"ע א"ח סי' קא
סעיף ב:
טז ס מיי' פ"ד שם הל' יז סמג
שם טור ושו"ע או"ח סי' צט
סעיף א:

הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה אלא מתוך שמחה
של מצוה כגון:

הגהות הגר"א
[א] גמרא אלא מתוך דבר הלכה.
רשום קו על תיבת דבר הלכה ונ"ב
שמחה של מצוה:
[ב] שם (וכן) תיבה זו מחוקה

תורה אור השלם

ָ .1אז יִ ָּמ ֵלא ְ ׂשחֹוק ּ ִפינ ּו ו ְּל ׁשֹונֵ נ ּו
ֹאמר ּו ַבגּ ֹויִ ם ִהגְ דִּ יל יְ יָ
ִר ָּנה ָאז י ְ
ַל ֲעשׂ ֹות ִעם ֵא ֶּלה( :תהלים קכו ,ב)
 .2וְ ל ֹא ָא ְמר ּו ַאּיֵ ה יְ יָ ַה ַּמ ֲע ֶלה
יך
ֹול ְ
א ָֹתנ ּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ַה ּמ ִ
א ָֹת נ ּו ַּב ִּמ ְד ָּב ר ְּב ֶא ֶר ץ ֲע ָר ָבה
וְ ׁש ּו ָח ה ְּב ֶא ֶר ץ צִ ּיָ ה וְ צַ ְל ָמוֶ ת
ְּב ֶא ֶרץ ל ֹא ָע ַבר ָּב ּה ִא ׁיש וְ ל ֹא יָ ׁ ַשב
(ירמיה ב ,ו)
ָא ָדם ׁ ָשם:
ַּ .3ת ֲאוַ ת ֲענָ וִ ים ׁ ָש ַמ ְע ָּת יְ יָ ָּת ִכין
שיב ָאזְ נֶ ךָ ( :תהלים י ,יז)
ִל ָּבם ַּת ְק ׁ ִ
 .4וְ ָדנִ ּיֵ אל ְּכ ִדי יְ ַדע דִּ י ְר ׁ ִשים
יחן
ְּכ ָת ָבא ַעל ְל ַביְ ֵת ּה וְ ַכ ִ ּוין ּ ְפ ִת ָ
ֵל ּה ְּב ִע ִּל ֵית ּה נֶ גֶ ד יְרו ׁ ְּש ֶלם וְ זִ ְמנִין
יֹומ א ה ּו א ָּב ֵר ְך ַעל
ְּת ָל ָתה ְב ָ
מֹוד א ֳק ָד ם
כֹוה י ּו ְמצַ ֵּלא ּו ֵ
ִּב ְר ִ
ֱא ָל ֵה ּה ָּכל ֳק ֵבל דִּ י ֲהוָ א ָע ֵבד ִמן
(דניאל ו ,יא)
ַק ְד ַמת דְּ נָ ה:
ֶ .5ע ֶר ב וָ בֹ ֶק ר וְ צָ ֳה ַר יִ ם
קֹולי:
יחה וְ ֶא ֱה ֶמה וַ ּיִ ׁ ְש ַמע ִ
ָא ִ ׂש ָ
(תהלים נה ,יח)

 .6וְ ַח ָּנה ִהיא ְמ ַד ֶּב ֶרת ַעל ִל ָּב ּה
קֹול ּה ל ֹא
יה ָּנעֹות וְ ָ
ַרק ְ ׂשפָ ֶת ָ
יִ ׁ ּ ָש ֵמ ַע וַ ּיַ ְח ׁ ְש ֶב ָה ֵע ִלי ְל ׁ ִש ּכ ָֹרה:
(שמואל א' א ,יג)

נִית ֶאל ְּתפִ ַּלת ַע ְבדְּ ךָ וְ ֶאל
 .7וּפָ ָ
ְּת ִח ָּנתֹו יְיָ ֱאל ָֹהי ִל ׁ ְשמ ַֹע ֶאל ָה ִר ָּנה
וְ ֶאל ַה ְּתפִ ָּלה ֲא ׁ ֶשר ַע ְבדְּ ךָ ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל
(מלכים א' ח ,כח)
ְלפָ נֶיךָ ַהּיֹום:



יה ֵע ִלי ַעד ָמ ַתי
ֹאמר ֵא ֶל ָ
 .8וַ ּי ֶ
ִּת ׁ ְש ַּת ָּכ ִרין ָה ִס ִירי ֶאת יֵינֵ ךְ ֵמ ָע ָליִךְ :
(שמואל א' א ,יד)

עין משפט
נר מצוה

ג א מיי' פ"ו מהלכות דעות
הלכה ז סמג עשין יא:
יח ב מיי' פ"ג מהלכות סוטה
הלכה כב:
יט ג מיי' פ"ה מהל' תפלה
הלכה ו סמג עשין יט טוש"ע
או"ח סימן קב סעיף א:
כ ד ה מיי' פ"ט מהל' ביאת
המקדש הלכה ו ופ"ה מהל'
מעשה הקרבנות הל' א ופ"א
מהל' פסולי המוקדשין הלכה
א סמג לאוין שט:
כא ו מיי' פ"ה מהלכות ת"ת
הלכה ב סמג עשין יג טוש"ע
יו"ד סימן רמב סעיף ד:
כב ז ח מיי' (פ"ל מהל' שבת
הל' ט) ופ"א מהל' תעניות הל'
יב סמג עשין דרבנן ג טוש"ע
או"ח סי' רפח סעיף ד:

הגהות הב"ח
(א) גמ' ולא קטן .נ"ב פי' שהוא דק
ביותר ולא אלם פירוש שהוא עב
הרבה לשון ואלים:

גיליון הש"ס
תוס' ד"ה מורה וכו' ובא ללמוד
לפניו .עיין תרומת הדשן סימן קל"ח:

תורה אור השלם
 .1יָ צְ א ּו ֲאנָ ׁ ִש ים ְּב נֵ י ְב ִלּיַ ַעל
ִמ ִּק ְר ֶּבךָ וַ ּיַ דִּ יח ּו ֶאת י ׁ ְֹש ֵבי ִע ָירם
ֵלאמֹר נֵ ְל ָכה וְ נַ ַע ְב ָדה ֱאל ִֹהים
ֲא ֵח ִרים ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ַיְד ְע ֶּתם:
(דברים יג ,יד)

ֲא ֵח ִרים ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ַיְד ְע ֶּתם:
 .2וְ ִא ם ל ֹא נִ ְט ְמ ָא ה ָה ִא ׁ ּ ָש ה
נִק ָתה וְ נִ זְ ְר ָעה זָ ַרע:
ו ְּטה ָֹרה ִהוא וְ ְּ
(במדבר ה ,כח)

 .3מ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן ְּבכ ֲֹהנָיו ו ׁ ְּשמו ֵּאל
ְּבק ְֹר ֵאי ׁ ְשמֹו ק ִֹראים ֶאל יְ יָ וְ הוּא
(תהלים צט ,ו)
יַ ֲענֵ ם:
ֲ .4ענֵ נִי יְיָ ֲענֵ נִי וְ ְיֵדע ּו ָה ָעם ַהּזֶ ה ִּכי
ַא ָּתה יְ יָ ָה ֱאל ִֹהים וְ ַא ָּתה ֲה ִס ּב ָֹת
ֶאת ִל ָּבם ֲאח ַֹר ּנִית:
(מלכים א' יח ,לז)


לא:

אין עומדין

פרק חמישי

ברכות

דבר שאינו הגון  .פירוש אע"ג דליכא איסורא דאורייתא דאי איכא שצריך להודיעו  .הנחשד צריך לנקות את עצמו ולהודיע את חושדו
איסורא דאורייתא פשיטא הוכח תוכיח כתיב (ויקרא יט)  :שאין בו אותו דבר מגונה :לפני בת בליעל  .אל תתנני כבת בליעל
גברא בגוברין  .פי' אדם שיהא חשוב לימנות בין אנשים :לחשדני בשכרות :ואסתתר  .אתייחד עם אחרים ויחשדני בעלי:
מכאן ששכור אסור להתפלל  .ירושלמי במסכת תרומות פרק פלסתר  .שקר :שלש אמתות  .דריש להו לשון מיתה :בדקי מיתה .
שהאשה נבדקת בהן בשעת הסכנה
קמא רבי זירא בעי
שאם ימצא בה אחד מהם תמות:
קמיה דרבי אמי שכור מהו שיברך
א
חנה
ותען
להוכיחו
צריך
הגון
שאינו
דבר
*
נדה וחלה והדלקת נר .של שבת
א"ל ואכלת ושבעת וברכת ואפילו
רבי
ואיתימא
עולא
אמר
אדני
לא
ותאמר
על ג' עברות הללו נשים מתות
מדומדם .פירוש ואפי' הוא שתוי
ושכור כל כך שאינו יכול לדבר כראוי יוסי ברבי חנינא אמרה ליה לא אדון אתה וטעמא יליף במסכת שבת (ד' לא: ):
בדבר זה ולא רוח הקודש שורה עליך שמובלע בין אנשים .רב דימי מפרש
דהכי משמע ושבעת וברכת:
מכאן שאסור לישב בד' אמות של שאתה חושדני בדבר זה איכא דאמרי לה לא ארוך ולא גוץ וכו' :אלם .פי'
תפלה .בין מלפניו (בין הכי אמרה ליה לא אדון אתה לאו איכא עב * :צחור .רו''ש בלע''ז :גיחור.
מלאחריו) ובין מן הצדדין ופירשו שכינה ורוח הקודש גבך שדנתני לכף חובה שהוא לבן יותר מדאי :ולא חכם.
יותר מדאי .שלא יהיה תימה בעיני
תשובת הגאונים דוקא ביושב ובטל
אבל אם היה עוסק בק"ש ובברכותיה ולא דנתני לכף זכות מי לא ידעת דאשה הבריות ומתוך שנדברין בו שולטת
קשת רוח אנכי ויין ושכר לא שתיתי אמר בו עין הרע :הנצבת עמכה .משמע
וכיוצא בהם אפילו יושב שפיר דמי:
רבי אלעזר מכאן לנחשד בדבר שאין בו אף הוא עמה בעמידה :אל הנער
ך
ו
ת
ב
[עמכה] .עמך משמע
שצריך להודיעו אל תתן את אמתך לפני הזה .על זה ולא לאחר .מכאן שחטא
ארבע אמות משום בת בליעל אמר רבי אלעזר מכאן לשכור לעלי ורצה לענשו ולהתפלל שינתן לה
דכתיב עמכה מלא בה"א כלומר
בן אחר :והקריבו הכהנים .אמרו
שלא היה יושב בתוך ארבע אמות שמתפלל כאלו עובד ע"ז 1כתיב הכא לפני בפרק קמא דחגיגה ( ד' יא ).והקריבו
שלה כי אם בחמישית:
בת בליעל וכתיב התם יצאו אנשים בני זה קבלת הדם :של שבעים שנה.
מורה הלכה בפני רבך את .ואף בליעל מקרבך מה להלן ע"ז אף כאן ע"ז כלומר אפילו נגזר עליו מנעוריו לפי
ע"פ שלא למד עדיין בפניו ויען עלי ויאמר לכי לשלום אמר רבי אלעזר שתענית קשה בשבת לפי שהכל
מ"מ גדול הדור היה  ובא ללמוד מכאן לחושד את חברו בדבר שאין בו שצריך מתענגים בו והוא מתענה :תעניתא
לפניו :כל היושב בתענית בשבת .
לתעניתא .יתענה למחר :ותתפלל
פירש ר"ח בתענית חלום וכן איתא לפייסו ולא עוד אלא שצריך לברכו שנאמר
על ה'  .כך כתוב הוא במקרא.
במדרש תהלים וכשיושב בתענית ואלהי ישראל יתן את שלתך :ותדר נדר ולא גרסינן הכא אל תקרי :שחזר
חלום בשבת פי' בה"ג שאומר עננו ותאמר ה' צבאות אמר רבי אלעזר מיום ו ה ו ד ה ל א ל י ה ו  .ל ד ב ר י ו ה ו ד ה
באלהי נצור ואפילו קובע ברכה שברא הקב"ה את עולמו לא היה אדם שקראו לאחר זמן בנבואת נביאים אחרים:
ל ע צ מ ו כ י ו ן ש א י נ ו ב ת ו ך י ' ' ח  :להקב"ה צבאות עד שבאתה חנה וקראתו

צבאות אמרה חנה לפני הקב"ה רבש"ע
מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך קשה בעיניך שתתן לי בן אחד משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם
שעשה סעודה לעבדיו בא עני אחד ועמד על הפתח אמר להם תנו לי פרוסה אחת ולא השגיחו עליו
דחק ונכנס אצל המלך א"ל אדוני המלך מכל סעודה שעשית קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת:
אם ראה תראה א"ר אלעזר אמרה חנה לפני הקב"ה רבש"ע אם ראה מוטב ואם לאו תראה אלך ואסתתר
בפני אלקנה בעלי וכיון דמסתתרנא משקו לי מי סוטה ואי אתה עושה תורתך פלסתר שנאמר  2ונקתה
ונזרעה זרע הניחא למאן דאמר אם היתה עקרה *נפקדת שפיר אלא למאן דאמר אם היתה יולדת בצער
יולדת בריוח נקבות יולדת זכרים שחורים יולדת לבנים קצרים יולדת ארוכים מאי איכא למימר *דתניא
ונקתה ונזרעה זרע מלמד ב שאם היתה עקרה נפקדת דברי ר' ישמעאל א"ל רבי עקיבא אם כן ילכו כל
העקרות כולן ויסתתרו וזו שלא קלקלה נפקדת אלא מלמד שאם היתה יולדת בצער יולדת בריוח
קצרים יולדת ארוכים שחורים יולדת לבנים אחד יולדת שנים מאי אם ראה תראה *דברה תורה כלשון
בני אדם :בעני אמתך אל תשכח את אמתך ונתתה לאמתך א"ר יוסי בר' חנינא ג' אמתות הללו למה אמרה
חנה לפני הקב"ה רבש"ע *שלשה בדקי מיתה בראת באשה ואמרי לה שלשה דבקי מיתה ואלו הן נדה
וחלה והדלקת הנר כלום עברתי על אחת מהן :ונתתה לאמתך זרע אנשים מאי זרע אנשים אמר רב
גברא בגוברין ושמואל אמר זרע שמושח שני אנשים ומאן אינון שאול ודוד ורבי יוחנן אמר זרע ששקול
כשני אנשים ומאן אינון משה ואהרן שנאמר  3משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו ורבנן אמרי
זרע אנשים זרע שמובלע בין אנשים כי אתא רב דימי אמר לא ארוך ולא גוץ (א  ולא קטן ולא אלם
ולא צחור ולא גיחור ולא חכם ולא טפש :אני האשה הנצבת עמכה בזה אמר ריב"ל ג מכאן שאסור לישב
בתוך ארבע אמות של תפלה :אל הנער הזה התפללתי א"ר אלעזר שמואל מורה הלכה לפני רבו היה
שנאמר וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל עלי משום דוישחטו את הפר הביאו הנער אל עלי אלא
אמר להן עלי קראו כהן ליתי ולשחוט חזנהו שמואל דהוו מהדרי בתר כהן למישחט אמר להו למה
לכו לאהדורי בתר כהן למישחט ד שחיטה בזר כשרה אייתוהו לקמיה דעלי אמר ליה מנא לך הא אמר
ליה *מי כתיב ושחט הכהן והקריבו הכהנים כתיב ה מקבלה ואילך מצות כהונה מכאן לשחיטה שכשרה
בזר אמר ליה מימר שפיר קא אמרת מיהו מורה הלכה בפני רבך את ו וכל *המורה הלכה בפני רבו
חייב מיתה אתיא חנה וקא צוחה קמיה אני האשה הנצבת עמכה בזה וגו' אמר לה שבקי לי דאענשיה
ובעינא רחמי ויהיב לך רבא מיניה אמרה ליה אל הנער הזה התפללתי :וחנה היא מדברת על לבה
אמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרא על עסקי לבה אמרה לפניו רבונו של עולם כל מה שבראת
באשה לא בראת דבר אחד לבטלה עינים לראות ואזנים לשמוע חוטם להריח פה לדבר ידים לעשות
בהם מלאכה רגלים להלך בהן דדים להניק בהן דדים הללו שנתת על לבי למה לא להניק בהן תן
לי בן ואניק בהן :ואמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרא ז כל היושב בתענית בשבת קורעין לו
גזר דינו של שבעים שנה ואף על פי כן חוזרין ונפרעין ממנו דין עונג שבת *מאי תקנתיה אמר רב
נחמן בר יצחק ח ליתיב תעניתא לתעניתא :ואמר רבי אלעזר חנה הטיחה דברים כלפי מעלה שנאמר
ותתפלל על ה' מלמד שהטיחה דברים כלפי מעלה ואמר רבי אלעזר אליהו הטיח דברים כלפי מעלה
שנאמר  4ואתה הסבות את לבם אחורנית א"ר שמואל בר רבי יצחק מנין שחזר הקב"ה והודה לו לאליהו
דברה תורה כלשון בני אדם [ -יבמות עא .כתובות כז :קדושין יז :גיטין מא :נדרים ג .ב"מ לא :צד :ע"ז כז .סנהדרין נו .סד :פה :צ :מכות יב.
זבחים קא :כריתות יא .ערכין ג .נדה לב :מד].

מסורת הש"ס

ערכין עז:

[צחור שהוא לבן .גיחור רו"ש
בלע"ז כצ"ל וכ"ה [ברש"י] לקמן
כח :וגמרא בכורות דף מה :וע'
פירש"י לקמן כט[ :וע' במעדני
יו"ט לקמן נח]:

נ"א נפסדת
סוטה כו[ .ושם מוחלפת השיטה
וע"ש בתוס' ובתוס' מנחות יז:
וצע"ק]
ראה למטה

שבת לב:

זבחים לב[ .יומא כז .מנחות יט].
עירובין פכ.

[תענית יב]:

אין עומדין

מסורת הש"ס

[סוכה נב :ע"ש]

[מגילה כד]:

[יומא פו :סנהדרין קב].

צריך לומר לה

[אולי צ"ל ורב]
[צ"ל שהתיר וכן הוא בילקוט
ובע"י והוא נכון כדאיתא
נדרים עז:וב"ב קכ:וע' תוספות
בכורות לז .ד"ה מפירין]

[ר' יצחק אמר מלמד כו'
כצ"ל וכ"ה בילקוט ובע"י]

ע"ז ז:

פרק חמישי

ברכות

לב.

דכתיב ואשר הרעותי .רישא דקרא אוספה הצולעה והנדחה אקבצה ואשר הרעותי אני גרמתי להם שבראתי יצר הרע :אלמלא שלש
מקראות הללו .שמעידין שיש ביד הקדוש ברוך הוא לתקן יצרנו ולהסיר יצר הרע ממנו :נתמוטטו .רגלינו במשפט אבל עכשיו יש
לנו פתחון פה שהוא גרם לנו שברא יצר הרע :הטיח .לשון זריקה כמו כמטחוי קשת (בראשית כא)  :אין ארי נוהם .שמח ומשתגע ומזיק:
מלי כריסיה זני בישי .מילוי הכרס הוא ממיני חטאים הרעים .זני מתרגמינן למינהו לזנוהי (בראשית א)  :הרף ממני .הראהו שיש כח
בידו למחול ע"י תפלה :הניחה לי.
משמע שהיה אוחז בו :שלש רגלים .דכתיב  1ואשר הרעותי * :אמר רבי חמא ברבי חנינא אלמלא שלש
א ב ר ה ם י צ ח ק ו י ע ק ב  :ש ה ח ל ה ו  .מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל חד דכתיב ואשר
הפציר בו אנויי"ר בלע"ז :נ ד ר ו  .הרעותי וחד דכתיב  2הנה כחומר ביד היוצר כן אתם בידי בית ישראל וחד
דבורו שאמר ואכלם :שמסר עצמו דכתיב  3והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר רב פפא
למיתה .ויחל לשון חלל :שהחלה אמר מהכא  4ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחקי תלכו ואמר
עליהם מדת רחמים .כמו יחולו
5

על ראש יואב (ש"ב ג) לשון הניח :רבי אלעזר משה הטיח דברים כלפי מעלה שנאמר ויתפלל משה אל ה'
(א)
שאחזתו אחילו .גרס :אשתא דגרמי .אל תקרי אל ה' אלא על ה' שכן דבי רבי אליעזר בן יעקב * קורין לאלפין
מוליי"ר בלע"ז :אשר נשבעת להם עיינין ולעיינין אלפין דבי רבי ינאי אמרי מהכא  6ודי זהב מאי ודי זהב אמרי
ב ך  .ש נ א מ ר ב ע ק י ד ת י צ ח ק ב י * דבי ר' ינאי כך אמר משה לפני הקב"ה רבונו של עולם בשביל כסף וזהב
נשבעתי ( ב ר א ש י ת כ ב )  :ע ד כ א ן  .שהשפעת להם לישראל עד שאמרו די הוא גרם שעשו את העגל אמרי דבי
עד ככוכבי השמים :מכאן ואילך ר' ינאי אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן אלא מתוך קופה של בשר אמר
דברי הרב .אמר לו אעשה
כדבריך :דברים שאמרת לי .בסנה רבי אושעיא משל לאדם שהיתה לו פרה כחושה ובעלת אברים האכילה
א מ ר ת ל י א ע ל ה א ת כ ם מ ע נ י כרשינין והיתה מבעטת בו אמר לה מי גרם ליך שתהא מבעטת בי אלא
מ צ ר י ם א ל א ר ץ ט ו ב ה ו ר ח ב ה כרשינין שהאכלתיך אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן משל לאדם אחד
(שמות ג)  :החייתני .בפני האומות :שהיה לו בן הרחיצו וסכו והאכילו והשקהו ותלה לו כיס על צוארו והושיבו
על פתח של זונות מה יעשה אותו הבן שלא יחטא אמר רב אחא בריה
דרב הונא אמר רב ששת היינו דאמרי אינשי מלי כריסיה זני בישי שנאמר  7כמרעיתם וישבעו שבעו
וירם לבם על כן שכחוני רב נחמן אמר מהכא  8ורם לבבך ושכחת את ה' ורבנן אמרי מהכא  9ואכל
ושבע ודשן ופנה ואי בעית אימא מהכא  10וישמן ישרון ויבעט אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי
יונתן מנין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו למשה שנאמר  11וכסף הרביתי * להם וזהב עשו לבעל:
 12וידבר ה' אל משה לך רד מאי לך רד אמר רבי אלעזר אמר לו הקדוש ב"ה למשה משה רד מגדולתך
כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל ועכשיו ישראל חטאו (ב) אתה למה לי מיד תשש כחו של משה
ולא היה לו כח לדבר וכיון שאמר  13הרף ממני ואשמידם אמר משה דבר זה תלוי בי מיד עמד ונתחזק
בתפלה ובקש רחמים משל למלך (ג) שכעס על בנו והיה מכהו מכה גדולה והיה אוהבו יושב לפניו ומתירא
לומר לו דבר אמר המלך אלמלא אוהבי זה שיושב לפני הרגתיך אמר דבר זה תלוי בי מיד עמד
והצילו 14 :ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול וגו' אמר רבי אבהו אלמלא מקרא
כתוב אי אפשר לאומרו מלמד שתפסו משה להקדוש ברוך הוא כאדם שהוא תופס את חבירו בבגדו
ואמר לפניו רבונו של עולם אין אני מניחך עד שתמחול ותסלח להם 14 :ואעשה אותך לגוי גדול וגו'
אמר רבי אלעזר אמר משה לפני הקדוש ב"ה רבונו של עולם ומה כסא של שלש רגלים אינו יכול
לעמוד לפניך בשעת כעסך כסא של רגל אחד על אחת כמה וכמה ולא עוד אלא שיש בי בושת פנים
מאבותי עכשיו יאמרו ראו פרנס שהעמיד עליהם בקש גדולה לעצמו ולא בקש עליהם רחמים 15 :ויחל
משה את פני ה' אמר רבי אלעזר (ד) מלמד שעמד משה בתפלה לפני הקדוש ברוך הוא עד שהחלהו * ורבא
אמר עד * שהפר לו נדרו כתיב הכא ויחל וכתיב התם  16לא יחל דברו ואמר מר הוא אינו מיחל אבל
אחרים מחלין לו ושמואל אמר מלמד שמסר עצמו למיתה עליהם שנאמר  17ואם אין מחני נא מספרך
* אמר רבא אמר רב יצחק מלמד שהחלה עליהם מדת רחמים ורבנן אמרי מלמד שאמר משה לפני
הקב"ה רבש"ע חולין הוא לך מעשות כדבר הזה ויחל משה את פני ה' תניא רבי אליעזר הגדול אומר
מלמד שעמד משה בתפלה לפני הקדוש ברוך הוא עד שאחזתו אחילו מאי אחילו אמר רבי אלעזר
אש של עצמות מאי אש של עצמות אמר אביי אשתא דגרמי  18זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר
נשבעת להם בך מאי בך אמר רבי אלעזר אמר משה לפני הקדוש ב"ה רבונו של עולם אלמלא נשבעת
להם בשמים ובארץ הייתי אומר כשם ששמים וארץ בטלים כך שבועתך בטלה ועכשיו שנשבעת להם
בשמך הגדול מה שמך הגדול חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים כך שבועתך קיימת לעולם ולעולמי עולמים:
 18ותדבר אליהם ארבה את זרעכם ככוכבי השמים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי האי אשר אמרתי אשר אמרת
מיבעי ליה אמר רבי אלעזר עד כאן דברי תלמיד מכאן ואילך דברי הרב ורבי שמואל בר נחמני אמר אלו
ואלו דברי תלמיד (ה) אלא כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם דברים שאמרת לי לך אמור
להם לישראל בשמי הלכתי ואמרתי להם בשמך עכשיו מה אני אומר להם 19 :מבלתי יכולת ה' יכול ה' מיבעי
ליה אמר רבי אלעזר אמר משה לפני הקב"ה רבש"ע עכשיו יאמרו אומות העולם תשש כחו כנקבה
ואינו יכול להציל אמר הקב"ה למשה והלא כבר ראו נסים וגבורות שעשיתי להם על הים אמר לפניו
רבונו של עולם עדיין יש להם לומר למלך אחד יכול לעמוד לשלשים ואחד מלכים אינו יכול לעמוד
אמר ר' יוחנן מנין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו למשה שנאמר  20ויאמר ה' סלחתי כדברך תני דבי רבי
ישמעאל כדבריך עתידים אוה"ע לומר כן אשרי תלמיד שרבו מודה לו  21ואולם חי אני אמר רבא אמר רב יצחק
מלמד שאמר לו הקדוש ב"ה למשה משה החייתני בדבריך * :דרש רבי שמלאי א לעולם יסדר אדם שבחו
של הקב"ה ואחר כך יתפלל מנלן ממשה דכתיב  22ואתחנן אל ה' בעת ההיא וכתיב  23ה' אלהים אתה החלות
להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך וכתיב
בתריה  24אעברה נא ואראה את הארץ הטובה וגו'( :סימן מעשי"ם צדק"ה קרב"ן כה"ן תעני"ת מנע"ל ברז"ל):
ֹאמר יְ יָ ָס ַל ְח ִּתי ִּכ ְד ָב ֶרךָ  :
 .20וַ ּי ֶ
יִמ ֵלא ְכבֹוד יְ יָ ֶאת ָּכל ָה ָא ֶרץ :
 .21וְ או ָּלם ַחי ָאנִי וְ ָּ
 .22וָ ֶא ְת ַח ַּנן ֶאל יְ יָ ָּב ֵעת ַה ִהוא ֵלאמֹר :

(במדבר יד ,כ)
(במדבר יד ,כא)
(דברים ג ,כג)

עין משפט
נר מצוה

כג א מיי' פ"א מהלכות תפילה
הלכה ב:

תורה אור השלם
ַּ .1בּיֹום ַהה ּוא נְ ֻאם יְ יָ א ְֹספָ ה
ַה ּצ ֵֹל ָעה וְ ַה ִּנדָּ ָחה ֲא ַק ֵּבצָ ה וַ ֲא ׁ ֶשר
(מיכה ד ,ו)
ֲה ֵרע ִֹתי::
ֲ .2ה ַכּיֹוצֵ ר ַהּזֶ ה ל ֹא או ַּכל ַל ֲעשׂ ֹות
ָל ֶכם ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל נְ ֻאם יְ יָ ִה ֵּנה
ַכח ֶֹמר ְּביַד ַהּיֹוצֵ ר ֵּכן ַא ֶּתם ְּב ִיָדי
(ירמיה יח ,ו)
ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל:
 .3וְ נָ ַת ִּתי ָל ֶכם ֵלב ָח ָד ׁש וְ ר ּו ַח
ֲח ָד ׁ ָשה ֶא ֵּתן ְּב ִק ְר ְּב ֶכם וַ ֲה ִסר ִֹתי
ֶאת ֵלב ָה ֶא ֶבן ִמ ְּב ַ ׂש ְר ֶכם וְ נָ ַת ִּתי
(יחזקאל לו ,כו)
ָל ֶכם ֵלב ָּב ָ ׂשר::
 .4וְ ֶא ת ר ּו ִחי ֶא ֵּתן ְּב ִק ְר ְּב ֶכם
יתי ֵאת ֲא ׁ ֶשר ְּב ֻח ַ ּקי ֵּת ֵלכ ּו
וְ ָע ִ ׂש ִ
ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ַטי ִּת ׁ ְש ְמר ּו וַ ֲע ִ ׂש ֶיתם::
(יחזקאל לו ,כז)

 .5וַ ּיִ צְ ַעק ָה ָעם ֶאל מ ׁ ֶֹשה וַ ּיִ ְת ּ ַפ ֵּלל
מ ׁ ֶֹשה ֶאל יְיָ וַ ִּת ׁ ְש ַקע ָה ֵא ׁש:


(במדבר יא ,ב)

ֵ .6א ֶּלה ַהדְּ ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶּבר מ ׁ ֶֹשה
ֶאל ָּכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ֵע ֶבר ַה ּיַ ְרדֵּ ן
ַּב ִּמ ְד ָּבר ָּב ֲע ָר ָבה מֹול ס ּוף ֵּבין
ארן ו ֵּבין ּתֹפֶ ל וְ ָל ָבן וַ ֲחצֵ רֹת
ּ ָפ ָ
(דברים א ,א)
וְ ִדי זָ ָהב :
ְּ .7כ ַמ ְר ִע ָיתם וַ ּיִ ְ ׂש ָּבע ּו ָ ׂש ְבע ּו וַ ּיָ ָרם
ִל ָּבם ַעל ֵּכן ׁ ְש ֵכחוּנִי:

(הושע יג ,ו)

 .8וְ ָרם ְל ָב ֶבךָ וְ ׁ ָש ַכ ְח ָּת ֶא ת יְ יָ
ֱאל ֶֹהיךָ ַה ּמֹוצִ ֲיאךָ ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
(דברים ח ,יד)
ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים:
ִּ .9כי ֲא ִב ֶיאנּ ּו ֶאל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר
נִ ׁ ְש ַּב ְע ִּתי ַל ֲא ב ָֹתיו זָ ַב ת ָח ָלב
ו ְּד ַב ׁש וְ ָא ַכל וְ ָ ׂש ַבע וְ ָד ׁ ֵשן וּפָ נָ ה
ֶאל ֱאל ִֹה ים ֲא ֵח ִר ים וַ ֲע ָבד ּו ם
יתי( :דברים
וְ נִ ֲאצוּנִי וְ ֵהפֵ ר ֶאת ְּב ִר ִ
לא ,כ)

 .10וַ ּיִ ׁ ְש ַמן יְ ׁ ֻשרוּן וַ ְּיִב ָעט ׁ ָש ַמנְ ָּת
ֹוה ָע ָ ׂשה ּו
ָע ִב ָית ָּכ ִ ׂש ָית וַ ּיִ ּט ֹׁש ֱאל ַ
ש ָעתֹו(:דברים לב ,טו)
וַ יְנַ ֵּבל צוּר יְ ׁ ֻ
 .11וְ ִהיא ל ֹא ְיָד ָעה ִּכי ָאנ ִֹכי נָ ַת ִּתי
ירֹוש וְ ַהּיִ צְ ָהר וְ ֶכ ֶסף
ָל ּה ַהדָּ גָ ן וְ ַה ִּת ׁ
ִה ְר ֵּב ִיתי ָל ּה וְ זָ ָהב ָעשׂ ּו ַל ָּב ַעל:
(הושע ב ,י)

 .12וַ ַיְד ֵּבר יְיָ ֶאל מ ׁ ֶֹשה ֶל ְך ֵרד ִּכי
ׁ ִש ֵחת ַע ְּמךָ ֲא ׁ ֶשר ֶה ֱע ֵל ָית ֵמ ֶא ֶרץ
(שמות לב ,ז)
ִמצְ ָריִ ם:
ֶ .13ה ֶרף ִמ ֶּמ ּנִי וְ ַא ׁ ְש ִמ ֵידם וְ ֶא ְמ ֶחה
ֶא ת ׁ ְש ָמ ם ִמ ַּת ַח ת ַה ׁ ּ ָש ָמ יִ ם
אֹותךָ ְלגֹוי ָעצ ּום וָ ָרב
וְ ֶא ֱע ֶ ׂשה ְ
ִמ ֶּמנּ ּו:
(דברים ט ,יד)

ִיחה ִּלי וְ יִ ַחר ַא ּ ִפי
 .14וְ ַע ָּתה ַה ּנ ָ
אֹותךָ ְלגֹוי
ָב ֶהם וַ ֲא ַכ ֵּלם וְ ֶא ֱע ֶ ׂשה ְ
(שמות לב ,י)
ָ ּגדֹול:
 .15וַ יְ ַחל מ ׁ ֶֹשה ֶאת ּ ְפנֵי יְיָ ֱאל ָֹהיו
ֹאמר ָל ָמה יְיָ ֱיֶח ֶרה ַא ּ ְפךָ ְּב ַע ֶּמךָ
וַ ּי ֶ
את ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְּבכ ַֹח
ֲא ׁ ֶשר הֹוצֵ ָ
ּביָד ֲחזָ ָקה( :שמות לב ,יא)
ָ ּגדֹול ו ְ
ִ .16א ׁיש ִּכי יִדּ ֹר נֶ ֶדר ַלייָ אֹו ִה ׁ ּ ָש ַבע
ׁ ְש ֻב ָעה ֶל ְאסֹר ִא ָּסר ַעל נַ פְ ׁשֹו ל ֹא
יַע ֶ ׂשה:
ֵיַחל דְּ ָברֹו ְּככָ ל ַהּיֹצֵ א ִמ ּ ִפיו ֲ
(במדבר ל ,ג)

אתם
 .17וְ ַע ָּתה ִאם ִּת ּ ָשׂ א ַח ּ ָט ָ
וְ ִאם ַאיִ ן ְמ ֵחנִי נָ א ִמ ִּספְ ְרךָ ֲא ׁ ֶשר
(שמות לב ,לב)
ָּכ ָת ְב ָּת:
 .18זְ כֹר ְל ַא ְב ָר ָה ם ְל יִ צְ ָח ק
נִש ַּב ְע ָּת
ו ְּליִ ְ ׂש ָר ֵאל ֲע ָב ֶדיךָ ֲא ׁ ֶשר ׁ ְ
ָל ֶהם ָּב ְך וַ ְּת ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶהם ַא ְר ֶּבה
כֹוכ ֵבי ַה ׁ ּ ָש ָמיִ ם וְ ָכל
ֶאת זַ ְר ֲע ֶכם ְּכ ְ
ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת ֲא ׁ ֶשר ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ֵּתן
ְלזַ ְר ֲע ֶכם וְ נָ ֲחל ּו ְלע ָֹלם:
(שמות לב ,יג)

ִ .19מ ִּב ְל ִּתי יְ כ ֶֹלת יְיָ ְל ָה ִביא ֶאת
נִש ַּבע
ָה ָעם ַהּזֶ ה ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ׁ ְ
ָל ֶהם וַ ּיִ ׁ ְש ָח ֵטם ַּב ִּמ ְד ָּבר:
(במדבר יד ,טז)


ֲ .23אדֹנָי יֱיִ ַא ָּתה ַה ִח ּל ָֹות ְל ַה ְראֹות ֶאת ַע ְבדְּ ךָ ֶאת ָ ּג ְד ְלךָ וְ ֶאת ְיָדךָ ַה ֲחזָ ָקה ֲא ׁ ֶשר ִמי ֵאל ַּב ׁ ּ ָש ַמיִ ם ו ָּב ָא ֶרץ
ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע ֶ ׂשה ְכ ַמ ֲע ֶ ׂשיךָ וְ ִכגְ ב ּור ֶֹתךָ :

(דברים ג ,כד)

ֶ .24א ְע ְּב ָרה ָּנא וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה ּט ָֹובה ֲא ׁ ֶשר ְּב ֵע ֶבר ַהּיַ ְרדֵּ ן ָה ָהר ַה ּטֹוב ַהּזֶ ה וְ ַה ְּל ָבנֹון:

(דברים ג ,כה)

