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 דברי תורה ודברי סופרים 
 של כנסת ישראל  וחיכך'דכ'    -כד"ת  וחביבים  דומים  דברי סופרים    יב.

 'הטוב ד"ת - ייןמיותר 
 

מר"ט  כן  דכ' 'כי טובים דודיך מיין', ו  חביבים יותר מד"תדד"ס  וי"א  
כד' ב"ש וסיכן עצמו מפני הליסטים ]וא"ל   קרי"ש  שהיטה לקרוא 

כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על ד' ב"ה[ ואילו לא היה קורא  
ועכשיו  קרי"ש   רק מבטל עשה,  ב"ה  היה  מד'    - נתחייב מיתה  ששינה 

 ש'הפורץ גדר ישכנו נחש' 
 
מד"תחשובים    -חמורים  ו ש  ד"ס  ממרא  תפילין  -  הורהמזקן   אין 

 ,ה' טוטפות בתפילין  -  אם הורהאבל    , דזיל קרי ביה רבכיון  פטור    ,בתורה
כיון  עדיף מנביא הדורש  וכן זקןבקרא,  תלא מפורשש כיון שהיא הוראה חייב 

הנביא  ודומים    דד"ת חשובים מנביאותאבל 'אטיף ליין ולשכר'  דלא ישמעו  

צריך אות והזקן   למי שלא  דיותר שומעים  לשני שלוחים מהמלך, 
 'ובא האות והמופת' כ'  אצל נביא ו ומופת

 

אלו ואלו דברי אלקים   -על ד' ב"ש וב"ה    ואמרה  יצאה בת קול ביבנה 
כל העובר על ד' ב"ה חייב    , ומשיצאה ב"ק,חיים אבל הלכה כב"ה

יכול לנהוג כאחד מהם, והנוהג    -  מיתה, אבל קודם בת קול הרוצה
 -כקולי שניהם  והנוהג  ,  במקום שסותרים זה לזהכסיל    -כחומרי שניהם  

 רשע 
 

 ברכות קרי"ש  
 

ובערב    ה,אחריל ואחת    ה בשחר מברך שתיים לפני  -ברכות קרי"ש  
ו לפניה  ולילה'  ל שתיים  יומם  בו  'והגית  דכ'  הדבר  וטעם  אחריה, 

שוים   והלילה  היום  הגיית  פרשת    -שתהא  כנגד  ברכה  בלילה  תקנו  ולכך 

ציצית בלילה,    ציצית, דאיכא מ"ד פ'  א"נ כ' 'שבע  בירושלמי שלא היו קוראים 
]וכל של שחרית וערבית יחד    ביום הללתיך' וברכות קרי"ש הם ז' ברכות

 תיך' כאלו קיים 'והגית בו יומם ולילה'[המקיים 'שבע ביום הלל 
ולתוס'    ,השכבינו  -לרש"י קצרה  מברך אחת ארוכה ואחת קצרה    -בערב  

 המשך ברכת ואמונה  -קצרה 
 

פרשיות שקורין  של  הטעם  ד  -קרי"ש    אלו  'בשכבך כיון  בהם  כ' 
   - י' הדברות דכ' בהם ובקומך' א"נ 

 'שמע ישראל ה' אלוקינו' -אנכי 
 '  ה' אחד' -לא יהיה לך 

   שמי שאוהב את ה' אינו נשבע בשמו לשקר 'ואהבת' -א תשא ל 
יום השבת   כל מצות'  -זכור את  ועשיתם את  וכו'    י' למען תזכרו 

 ושבת שקולה כנגד כל המצות
 'למען ירבו ימיכם' -כבד את אביך ואמך  יג.

  מי שמאבד נאבד 'ואבדתם מהרה' -לא תרצח 
שהם סרסורי   'כםיעינ  ואחרי  לא תתורו אחרי לבבם'ו  -לא תנאף  

 יודע אני שאתה שלי  ,ואם תתן 'ךיתנה בני לבך ועינ'עבירה, וכן 
 ולא של חברך 'ואספת דגנך' -לא תגנוב 

, ואם מעיד 'וה' אלקים אמת'  'אני ה' אלקיכם'  -לא תענה עד שקר  
 לא ברא שמים וארץ  הקב"ה כאילו אמר ש עדות שקר

 ולא של חברך  'על מזוזות ביתך' -לא תחמוד 
 

כהנים  היה אומר הממונה  -  בבית המקדש אחרי סידור האברים על    ,סגן 

ולקרוא עשרת הדברות ופרשיות    אהבה רבהלברך ברכה אחת  הכבש  
ושקרי" להוכיח  ,  מפסיקין  אין  שהיו  לקרי"ש  ממה  רבה  אהבה  בין 

  עשרתדכיון  שאין הברכה מעכבת את הקרי"ש,    -  בעשרת הדברות
ומה שלא ברכו ברכת יוצר  , )כדלקמן(  קרי"שהדברות הן הן גופן של 

משיכיר בין תכלת ללבן או לכרתי, אבל הקרבת    -  כיון שלא הגיע זמנה  ,אור
 התמיד כשרה מעלות השחר 

ברכה למשמר היוצא 'השוכן בבית    - בשבת היו מוסיפים הכהנים  
 ם אחוה ואהבה ושלום וריעות'הזה יטע בינכ

 
 הם מאחרין לקרות שלא יצא יד"ח מפני  - הקורא עם אנשי מעמד

ג' שעות וכן רצה ר' אחא  דהיינו לאחר כל עבודת התמיד  אחר  למחות , 
ציבור לקרות בתענית  ומאריכין    במאחרים  עיר  של  לרחובה  יוצאים  שהיו 

עד שעות  אחר  בפיוטין  התפילה   ג'  קודם  בביתן  אותה  ואע"פ שקורין 
שוב  ] אותה  קוראין  שהיו  א   -ומה  גאולה  אינו  לסמוך  כדי  לא 

קודם    -  לתפילה[ בביתן  אותה  קורין  שאין  הדיוטות  יש  מ"מ 
   ויחשבו שעכשיו הוא זמנה התפילה

 

אלא מפני המינים   ,אף בגבולין  הדברות י'  מתחילה בקשו לקרוא  
 שלא יאמרו אלו לבדן ניתן למשה מסיני 

כ' בה שכיבה ד  , פרשת בלק בלעם  בקרי"ש  להוסיףמתחילה בקשו  ו
וקימה ומלכות שמים, ועוד טעם לפי שמוזכרת בנביאים וכתובים  

 שהיא ארוכה להטריח את הציבור אואין קורין אותה כדי של  -

 תברכות התורה ושאר ברכו 
 

 יאחרלומד  ואם  ,  ברכת התורהמברך    -השכים ללמוד קודם זמן קרי"ש  
שוב כיון דיצא  אין צריך לברך  ]ולא בירך ברכת התורה[  קרי"ש  שקרא  

כדי לא להפסיק בין  דוקא אם לומד מיד אחרי התפילה וב'אהבה רבה', 
 ]ואם הפסיק, לא יצא בברכה[  הברכה ללימוד

 

חונה   צריך    -לר'  לר' סימון מדרש  לא,  והלכות פסוקות  ברהכ"ת 
אפ' להלכות צריך לברך, וכן הצריך רב ליושבים לפניו    -בשם ריב"ל  

 אפ' להלכות פסוקות  לברך
 

ר"ה יו"כ ותענית ציבור ]וגם  ב  -שמאריכין בהם  שמו"ע  ברכות    יד.
 יש להאריך[  ,בברכת גאל ישראל 

בהם   שמקצרים  והפירות  -ברכות  המצות  הזימון,   ,ברכת  וברכת 
  אומרים בה ומה שהיום    ,תחילה לא היו מאריכין בה ומ  ברכהמ"ז,בוברכה רביעית  

 רק מנהג בעלמאהוא   ,ת וג' הטבות וג' גמולותיג' מלכו -
שאמרו על ברכה קצרה   -ואין זה כלל שרק באלו יכול לקצר כיון  

ולא נתברר 'המאריך הרי זה מגונה והמקצר הרי זה משובח'    -  אחרת
 על איזו ברכה שנויה ברייתא זו 

 

שיודע מתי להאריך ומתי  מברכותיו של אדם ניכר אם הוא ת"ח או בור  
  לקצר

 

 כריעות בשמו"ע 
 

 תחילת וסוף , שוחה - ובמודיםשל שמו"ע ברכה ראשונה ב
כדי שלא   שלא ישחה ,שוחה בהםאת המלמדין   - שמו"ע שאר ברכות

 א"נ משום יהורא ,בא לעקור תקנת חכמיםכיראה 
כה גדול אבל  וברכהכל  סוף  בשוחה    -  ן  שוחה בתחילת    -המלך  , 

וכן   להכניע עצמויותר דכל כמה שיותר גדול צריך   כל ברכה, ואינו זוקףוסוף 
המלך  במצינו   כחולה  ששלמה  כורע  ]והיה  תפילתו  בכל  כרע 

לזוז   יכול  ואינו  בגופו  ישראל    ,הללוכפיים  כמו הואמר  המשותק  של  שלא או 
 [ כך תקבל לתפילתי לקחו כלום מבנין בית המקדש

 

ברכיים    -כריעה   סיסיעל  בר  לוי  ר'  נתרפא,    , והראה  ולא  ונתפסח 
 והראה ר' חייא ונתפסח ונתרפא  ברכייםב -  כפיפה פחותה - ובריכה

 

מודים   האומר  ו  -ש"צ  בתחילה,  איתו  שוחה  זעירא  כן  ציבור  ר' 
 וכרע עמו אף בסוף  ' קרובץ'חזן האומר  - 'בהוקר'שמע ל 

 

הירושלמי מביא כמה תפילות שהיו אומרים במודים עם הש"צ,  
התפילות לכל  אומרים  שהיו  מהן,    ,ויש  אחת  אומרים  שהיו  ויש 
 ובלבד שלא ישוח בהן יותר מדאי  

 

ר' בא שמע לרב שהיה שוחה בברוך אתה וזוקף    -סדר הכריעה    טו.
, ולר' אמי אף בשם שוחה דכ' 'מפני שמי  'וקף כפופיםזה'  'דכ'    שםב

, 'נחת'שמי    שמזכיר את  משמע שלפני  -שמי נחת'  במזה שלא כ' '  נחת' וא"ל 
בשמי   בתפילה    ,זוקףאבל  קולו  איך  ]ומשמע שרב השמיע  דאל"כ 

 אבל לרב חנן אסור להשמיע קולו בתפילה[   ,שמע ר' בא מתי זקף רב
 

יכרע [ אלא צב - משאיר את ראשו למעלה ]כמו חרדונאואין לכרוע 

 'כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך' יחד עם ראשו, דכ' 
 

 הלכות ברכות  
 

קצרה   בברוך    -ברכה  ]ופעמים פותחת  בברוך  מסיימת    ואינה 
פותחת ומסיימת    -ברכה ארוכה    ,ברכת הקידוש[  -מסיימת כגון  ש

 בברוך
 

  , ת אהבה רבהכאינה פותחת בברוך ]כבר  -ברכה הסמוכה לחברתה 
 [  של שמו"ע מלבד ברכה ראשונה וברכות שמו"ע

גאלנו פסח  וברכת אשר  בברוך  -  בליל  לברכת    פותחת  סמוכה  שהיא  אפ' 

על סדר  הלל  ב  כיון שאם קראה בבית הכנסת יצא, וברכת יהלולך  ההלל

החלק השני  סמוכה לברכה של תחילת  אינו פותח בברוך כיון ש  -ההגדה  

 שהיו מברכים ברכת ההלל קודם הסעודה ואחרי הסעודה  ההלל של 
מ"מ כיון שמעיקר    אפ' שסמוכות זו לזו  פותחות בברוך  -  וברכות הבדלה

 ורק אח"כ סידרו אותן על הכוס  ,הדין מברכן לבדן
דפעמים    מ"מ פותחת בברוך כיוןאע"פ שסמוכה לברכת זימון  וברכת הזן  

  ומתחיל בה אין זימון
מ"מ כיון דהיא תקנה   ונה ירושליםאע"פ שסמוכה לב  ברכת הטוב והמטיב

שדרבנן   ה'טוב'  ביתר,  הרוגי  שניתנו  על  ו'המטיב'  הסריחו  לא 
 לכך תיקנו כברכה בפנ"ע , לקבורה

דפעמים    בברוך מ"מ פותחת -אע"פ שסמוכה להגפן  וברכת קידוש טז.
 ומברך ברכת הקידוש ללא ברכת הגפן יושב וסועד מער"ש 

מים אינה סמוכה לברכה ראשונה ע דפ  אבל ק' מברכה שניה של ברכת המזון
  - רך ברכה ראשונה יכול השני לברך ברכת הארץ אפ' לאחר זמן[ י]שאם אחד זימן וב 

 ואעפ"כ לא תקנו שתפתח בברוך 

כגון פתח במעריב ערבים במקום וסיים כתיקונה    -  פתח בברכה וטעה בה

 יצא שהכל הולך אחר החיתום    -יוצר אור וסיים ביוצר אור 
החתימה   מעין  מסיים  הברכות  ש  -כל  ו  היוומה  אומרים  מסיימים 

יושבת ציון'  'צ ורוני  אין בזה חסרון שכך היתה בברכת ההפטרה  הלי 
 התקנה 

 

אינו    -להאריך, או לקצר, לחתום, או שלא לחתום  מקום שאמרו  
 רשאי לשנות 

 

 הזכרת יציאת מצרים בלילה
 

לראב"ע ]שאמר הרי אני בן   -  מזכירין יציאת מצרים בלילות  יז.
דכ'  מ  בן זומאכן דרש  [ וואע"פ שנכנס לרבנות האריך ימיםשביעים שנה,  

'למען תזכור וכו' כל ימי חייך' ]ורבנן דרשי' 'כל ימי חייך' להביא 
 לימות המשיח[  

 

ואם התחיל גומר, ולרבנן דא"י  פרשת ויאמר לא יתחיל    -לרבנן דבבל  
שעלה מבבל לא"י, והיה    אינו גומר, ור' זעירא  פרשת ויאמר  אם התחיל   -

החמיר על עצמו כר' יוסה דס"ל כרבנן   -מחמיר בכל דבר כדעת המחמירים  
 דאם התחיל גומר

ופדיתנו  לרבנן  ומ"מ   ממצרים  שהוצאתנו  לך  אנחנו  'מודים  אומר 
 ת יציאת מצריםובזה יוצא חובת זכיר 'להודות לך מבית עבדים

 

אפ' למ"ד שכבר  יציא"מ    -א  לבריית  -  ברכת אמת ויציבצריך להזכיר  

ציצ פרשת  ומזכייהזכיר  חוזר  ]יצת  לרבי  א"מ[יר  ולאחרים  -,    -   מלכות, 
וצור    ,כולןאת  צריך להזכיר    -  קריעת ים סוף ומכת בכורות, ולריב"ל 

 ישראל וגואלו 
 
לכן 'דכ'   -עתידין ישראל שלא להזכיר יציאת מצרים  עתיד לבואל 

הנה ימים באים לא יאמר עוד חי ה' אשר העלה מארץ מצרים, כי 
לעת"ל,  דטפל לניסים  יעשה  ס מצרים  ונ,  'חי ה' אשר העלה מצפון

לניצל מן הזאב   מיד  ו  -מזכיר הנס ואח"כ ניצל מן הארי  שומשל 
 שכח נס הזאב 

 

 ך שלמדתנותעל תור  תורה  - צריך להזכיר    ברכת הארץ בברכת המזוןב
ניתנה הארץ 'בעבור  כאילו לא אמר ברכת הארץ דדואם לא הזכיר חוזר,  

על בריתך שחתמת 'ישמרו חוקיו ותורתיו ינצרו', וכן צריך להזכיר ברית  

  לא הזכיר מחזירין אותו  םואפרשת מילה כ' במתנת הארץ ' דבבשרנו

לא הזכיר מחזרין   םוא  בבונה ירושליםצריך להזכיר מלכות בית דוד  
 אותו 

 יצא -במנחם ירושלים  ברכת בונה ירושלים אם סיים 
 

   שמות  ושינוי קריאת 

ד'לא   -ול"ת    'והיה שמך אברהם'  -עובר בעשה    'אברם'הקורא לאברהם  

אשר  'אתה הוא ה' וכו'    תקנו לומרומה שכנסת הגדולה    יקרא שמך אברם'
 קודם שנקרא אברהם  ה'באברם' היינו שבחר בו בחרת 

  הקורא לשרי שרה אינו עובר בעשה, כיון שרק אברהם נצתוה עליה 
 ]לקרוא בשם שרה[

שם 'יעקב' נעשה טפל  הד  ,הקורא לישראל יעקב אינו עובר בעשה
 ל'ישראל'

 

לידתם לפני  נקראו  לא   -  ד'  ]ולכך  יצחק',  שמו  'וקראתו  יצחק 
שמו  השמות  אבל    ,נשתנה  ויעקבאת  להם[    ,אברהם  קרא  אביהם 

ישמעאל 'וקראתו שמו ישמעאל', יאשיהו 'הנה בן נולד לבית דוד  
 יאשיהו שמו', שלמה 'כי שלמה יהיה שמו'

 רשעים ג"כ נקראים לפני לידתם דכ' 'זורו רשעים מרחם'
 

 היה קורא:
 

 בקרי"ש כוונה 
 

ולפי"ז הא דתנן  בנח'    יח. כוונה,  היה קורא בתורה בבלי האם מצות צריכות 
יצא לא  לאו  ואם  יצא  לבו  כיון  זמן קרי"ש אם  מצות  למ"ד    -  והגיע 

לקרוא   -' בכיון י פ, האי"צ כוונהמצות ולמ"ד  , לצאת יד"ח  - יון פי' בכה, צריכות כוונה

ומדובר שבירך קודם קריאתה ]ואע"פ שלא תנן   המילים כהלכתן,את  
'בירך'  ולא כ'    מפסיק לקרי"שנכנס לסעודה  דתני הצ"ל דדמי ל'בירך וקרא'  

דברכות מעכבות וכיון דודאי בירך אין להוכיח  מ"מ ודאי מדובר שבירך[ו
  בקרי"ש

 

כל קרי"ש מדתנן 'אם   פי' המילות של שצריך לכוון    אין להוכיחאבל  
כיון דתניא שאם כיון לבו    -  כיון שבירךשכיון לבו  ובודאי    ון לבו יצא'יכ

  ה כיון שנכתב  ,שה שניהבפרק ראשון יצא ]ומה שחוזרים וקורין פר 
 למעשה[  הלתלמוד והשני נהציבור, א"נ הראשוה כנגדו, בלשון רבים

 



ג' פסוקים ראשונים,  בצריך לכוון רק    -  שם חכם  לבר קפרא ולאדא
ושננתם אי"צ  ,עד  ללימוד  לכוון  ומ'ושננתם'  אי"צ   -לרבי  ו,  שהוא 

כשהיה    -ולכך    ,דס"ל לרבי דרק פסוק ראשון ד"ת  לכוון אלא פסוק ראשון
מלפני זמן קרי"ש עד סוף זמן קרי"ש[ היה   -שונה לתלמידיו ]רבי  

פניו   על  ידו  להסתיר  מניח  הכוונהכדי  להפריע  שלא  פסוק    עיניו  וקורא 
ראשון ]ופרשת 'ויאמר' לא היה קורא אלא מזכיר ליציאת מצרים  

 תכ"ד הלימוד[ 
 

אבל יכול לקרוא אפ' מיושב קרי"ש מהלך,    פסוק ראשון של  אין לקרוא
 ]ואי"צ לעמוד[ 

 

בדל"ת של אחד   כדי שימליך בשמים   -צריך להאריך  זמן  שיעור 
 המאריך מאריכין לו ימיו ושנותיו בטובה  וארץ וד' רוחות, וכל 

 

 שהה לגמור את כולה 
 

לא   -יצא, ולר' יהודה    -לר"א    ,שהה לגמור את כולה בקרי"ש    יט.
המטונפים במקומות  עובר  ]ואפ'  יד"ח  לקרות  יצא  יכול  [,  שאינו 

  דכפי הקריאה כך שיעור ההפסקומשערין בקורא 
 

הברכות   ללא  קרי"ש  לגמור  כדי  רק  שהה  צריך    -ואם  אם  ספק 
וכן   וברכותיה[  קרי"ש  הוא  השיעור  ]דאולי  ולקרוא  אם לחזור 

  ספק האם צריך לחזור   - הפסיק שליש וקרא    ,הפסיק שליש וקרא
י"ז  א  ,שהיה חולה להתנמנם תכ"ד קריאתהכהתירו לר"א  מה ש]ו

שאין לחוש לשהה  אלא דר"א לשיטתו  ,להתנמנם משום שהתירו לחולה

   [לגמור את כולה
 

לא יצא יד"ח,    -ששהה בהם לגמור את כולה    הלל וקריאת המגילה
כיון שהם ענין    בהלל ומגילהמודה    ,שהה לגמור את כולה יצאס"ל  דואפ' ר"א  

]ולפי"ז לר"א אפ' שהה באמצע הפרק, אין חוזר   תאבל קרי"ש הוא ג' פרשיו  אחד
 דאין קרי"ש דבר אחד[   כיון 

 

לאבא בר רב    -  כל הט' תקיעות ששהה לגמור את כולה  תקיעת שופר
חסדא לא יד"ח, ולר' חונה אפ' שמע כל היום יצא, והוא '  הונא ור
הסדר  התקיעות    שישמע ואחריעל  לפני  ותרועה,    -  תקיעה  שברים  כל 

צריך    לפי"ז  והסתפקו ואחד  שברים  שלפני  תקיעה  צריך  באחד 
    ם באותה תקיעההאם יוצאי ,שבריםשלאחרי 

 

 הפסק מפני היראה והכבוד
 

   -של ברכות קרי"ש באמצע ובין הפרקים 
  רק   מוכח מד' ר"י דמשיב  -באמצע שואל מפני היראה ומשיב    -לר"מ  

 מפני היראה

  מפני הכבוד  ואפ'בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב מפני היראה  
אין ראיה דמותר    מפני הכבוד, אבל מהא דשואל  רק מפני היראה  ירוהתלא  ד  החי'ו

 התלמיד בכבוד הרב להשיב, כיון דמפני הכבוד חייב
באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד, ובפרקים    -  לר"י

 שואל מפני הכבוד ומשיב לכל אדם  
 

ולר' יונה אפ' באמצע    ,לר' ירמיה מותר רק לרמז  -ובאמצע פסוק  
 הפסוק דכ' 'ודברת בם' שיש רשות לדבר תכ"ד אמירתם  

 

הם   הפרקים  כ:(ובין  שניה    -  )לקמן  ובין  לשניה  ראשונה  ברכה  בין 
ובין שמע לוהיה ובין והיה לויאמר, ולת"ק אפ' בין ויאמר  לשמע  

יפסיק   לא  ויציב  ויאמר לאמת  בין  ולר"י  ויציב,  'וה'    -לאמת  דכ' 
 שאין להפסיק בין סוף 'ויאמר' ל'אמת'  - אלקים אמת'

 

לרבו ומי שגדול  היראה שואל אלא שואל אפ'  וולא רק מפני הכבוד  
קורע על מת וחזרה ד  -תכ"ד ]  שיעור זמן של , וכן נראה מממנו בתורה

ולריב"ל    ומתנשמתו   שוב[  לקרוע  אי"צ  תכ"ד  כדי  תכ"ד  אם  הוא 
 ובשם ר' יוחנן כדי שאילת שלום לרבו  ,שאילת שלום לחבירו

וא"ל ר' יעקב בר אידי   ,שאל בשלומו  אר' יוחנן הקפיד על ר"א של 
נערים בבל  ש 'ראוני  כדכ'  כבוד  דרך  והוא  להשיב  שלא  נוהגים 

 ונחבאו' 
 

 האומר דבר בשם אומרו 
 

עוד הקפיד ר' יוחנן על ר"א שלא אמר דבר שמועה מפיו וא"ל ר' 
ולא אמר לם יודעים שר"מ הוא תלמיד ר"ע  ויעקב בר אידי דכמו שכ

כך גם כולם יודעים דר"א הוא תלמיד ר'  ר' ישמעאל בשם ר"ע ר"מ, בשם 
 יוחנן 

 

'אגורה באהלך  מ  - מעלת האומר דבר בשם אומרו    כ. דוד שאמר 
ובתי   -עולמים'   כנסיות  בבתי  נשמעים  דברי  שיהיו  שאזכה 

]ככלי  בקבר  עמו  רוחשות  שפתותיו  שיהיו  כדי  מדרשות, 
הייןשמ את  בו  ו  , חממים  מאיליו[  יוצא  בשמווהיין  שאמרו  הוא    -זה 

 טעם השמועה בפיו  שיין דבש ופלפלין כשותה קונדיטון 
 

אע"פ שליצני הדור שאלו לדוד מתי יבנה בית המקדש מ"מ אמר 
נלך' ה'  בית  לי  באומרים  יבנה ,  'שמחתי  שלמה  שרק  ואע"פ 

שחביב ואיני מחסיר מימיך כלום ה' 'כי ימלאו ימיך'    מרלביהמ"ק מ"מ א 
עושה יותר מן הקרבנות דכ' 'ונבחר    דוד  עלי צדקה ומשפט שאתה

 לה' מזבח'
 

 טעם לסדר פרשיות קרי"ש 
 

שמים   מלכות  עליו  שיקבל  כדי  לשניה  קדמה  ראשונה  פרשה 
ו ל אתחילה  קדמה  שניה  ופרשה  מצות  עול  כיון    'ויאמר'ח"כ 

ובין בלילה אבל    גתשפרשה שניה נוה אינו נוהג   'ויאמר'בין ביום 
ול  בלילה בלילה,  ציצית  שאין  כיון  בלרש"י  מ"ד  משום    )לעיל(  מילירושח"ד 

 ויאמר בלילה  אומריםש
 

כדי שיקבל מלכות שמים  מניח תפילין ואח"כ קורא קרי"ש    -לר' יוחנן  

שמים  בתפילין מקבלש]  ,שלימה ד'  [מלכות  עם המתוכן תניא  פורש    העוסק 
 ומניח תפילין ואח"כ קורא קרי"ש' 

במתני' ]בקדימת    וכן משמע  -קורא קרי"ש ואח"כ מניח תפילין    -לרב  

 שיקבל מלכות שמים ואח"כ עול מצות  כדי [ - פרשה ראשונה לשניה
 

 כמה הלכות תפילין 
 

היה מניח    החל ש, ור' ינאי אחרי  שלא יפיח בהם  תפילין צריכים גוף נקי 
י הרופא כהסולח לכל עונ'וכן כ'  והגוף נקי    ג' ימים, כיון שהחולי ממרק

 דהיינו תפילין   'המשביע בטוב עדייך'וכ' לכל תחלואיכי 
 

היה    כא. אחריו[  נהג  ר"א  ]וכן  יוחנן  השנה  מניחר'  כל  ,  תפילין 
חש  ובקיץ   יוחנן  שהיה  יד  מניח  בראשור'  של  תפילין  היום  רק  ,  כל 

בבית החיצון חלוק תחתון ופושט    לובשהיה  וכשהיה מגיע למרחץ  
משום    התפילין תפילין  שם  ללבוש  אסור  והפנימי  האמצעי  שבבית  ערוה,  כיון 

עד שהיה יוצא לגמרי מבית   את התפיליןובש  וכשהיה יוצא לא היה ל 
 המרחץ

אמר    ובזמן שהמתין,  לר' יוחנן את התפילין  ופעם אחת איחרו להביא
ארונותבמדבר  ש ב'  הברית    ,הלכו  ושהיו    נוארוו ארון  יוסף,  של 

  אלים איך כדאי שילכו זה בצד זה, אמרו להם, ו אומות העולם ש
מה שכתוב בזה, ]והטעם שאמר ר"י כן, כדי    יוסף  מפני שקיים זה

שלא לבטל מד"ת, והטעם שאמר דוקא לד"ת אלו, כיון שיוסף לא  
זכה למלכות אלא מפני שקיים ד"ת, וא"כ איך מאחרים מלהביא לו 

 את תפיליו[
 

מפני    -  לחברים  ,את הלובשין תפילין כל היוםואין מחזיקין )לעיל כ:(  
אצל   מעשהו  ,הרמאין שהפקיד  וכפר   באדם  תפילין'    לו   'מניח 

לו אלא וא"ל המפקיד שלא האמין  אמין    בפקדון,    בגללחשבו לאדם 
 תפילין שבראשו

 

מברך  על יד מברך על מצות תפילין, ועל ראש    -  כשמניח תפילין
 על מצות הנחת תפילין

ד'ושמרת דס"ל  מברך לשמור חוקיו    -סמוך לערב    כשמסיר התפילין
ימימה' מימים  החוקה  את    בתפילין,נאמר    את  דושמרת  ולמ"ד 

 החורה' נאמר על פסח אינו מברך
 

בלילה   על   - תפילין  נאמר  ימימה'  מימים  וכו'  ד'ושמרת  למ"ד 
על פסח    קאיימים ימימה  ד, ולמ"ד  דלילה לאו זמן תפילין  -תפילין  

עם תפילין בלילה,    היהלילה זמן תפילין, ואין ראיה מר' אבהו ש 
 כיון שלא היו על מקומם אלא בצד, והיו כמונחים בקופסא  

 

משום דתפילין הם אות ובשבת    -  אין מניחים תפילין בשבת ויו"ט
אי"צ עוד אות, ולמ"ד ד'ושמרת את  דכ' 'כי אות היא'ויו"ט שהם אות 
מימים   ויו"ט,    'ימימההחוקה  ילפי'  ]למעט שבתות  דכבר  ואע"פ 

  [מ'אות', מ"מ דבר שאינו מחוור צריך כמה מקורות
 

דכ' 'ולמדתם את בניכם' דוקא מי שהוא    -נשים פטורות מתפילין  
חייבות בת"ת    -חייב בת"ת   ונשים אינם  לכל  חייב בתפילין,  ומכאן 

 מצות עשה שהזמן גרמא דנשים פטורות

כושי   בת  כוש ששאול  ע"ש  ומיכל  בן  בה    ,תפילין  ניחהשה  נקרא  מיחו 
מוסיף על כאיסור משום שנראה  יש ,ס"ל לירושלמי דכל מי שפטור מדברד חכמים

דס"ל  אבל אשתו של ר' יונה שעלתה לרגל לא מיחו בה חכמים ,ד"ת
  שיכולות לקיים מצוה שהזמן גרמא ]ר"ש סיריליאו[ -לר' יונה נשים סומכות רשות 

 

קורא ומתפלל,    -בבית החיצון שכולם לבושים    -  בית המרחץ  כב.
 ואינו חולץ תפילין  תפילין שואל שלום, ומניח

אין שואל שלום וכ"ש שאינו   -  םבנ"א ערומי  (רוב)בבית הפנימי ש
 ורא ומתפלל, וחולץ תפילין ק

שואל שלום ואינו חולץ תפילין   -לבושים    םבבית האמצעי שמקצת
עד שיצא לגמרי  אם רחץ תפילין  מניחאבל לא קורא ומתפלל, ואינו 

וכד' ר' יוחנן    אע"פ שלפני שרוחץ מותר בתפילין בבית החיצון  מבית המרחץ
 שלא היה חולץ עד שהיה היוצא מבית המרחץלעיל 

 

אפ'    המרחץ אע"פ שאין רוחצים בו, ובית הכסא  בית  -  ודינים הנ"ל ב
שנובר  פי חזיר  ]  בקרי"שממנו  הרחקה    ןוכן לעני  ,אין להכניס בו תפילין  פנוי צואה

 [ נחשב כבית הכסא המטלטל  ,תמיד באשפה
לר' ירמיה מכסה לה   -דספק האם יש שם צואה  פסולת שעל שפת הים

על  שאין לסמוך  אמר    הרופא   -  ור' אמי אתיא  ,ואי"צ להתרחק ד' אמות
 הוראה זו 

 

כיון שיכול  חלץ אינו חוזר ומברך    םוא  , אוכל וישן עראי  כשתפילין עליו

אם אכל וישן  ולכך    אבל אין אוכל וישן בהם קבע לאכול ולישון בהם עראי,  
 תפילין  קבע עם מברך שוב דאין לאכול ולישון  ,חלץבהם קבע ו

 

אם אין שהות ביום עוד ללבוש   -  מקום שמשתינים בו מים  בית המים
ור' מיישא אין להכניס לשם תפילין כיון שמבזה א  -אחריו   ותם, 

ומקיים בהם שויתי    -שנחשב אהל בפנ"ע לחצוץ ]ם בכיס של טפח  נהיה נות
 ה' לנגדי תמיד[ 

מתחילה היו נותנים    -  שמשתין  אחריהתפילין    להניח  ביום  יש שהותאם  
בית בורחים עם התפילין, ותקנו שיתנו בחורי  והאחרים היו  לאחרים  

שלקחה זונה ואמרה בביהמ"ד ראו מה נתן פלוני באתנני  ר המעשה  אחול המים  

ולר' יוחנן אפ' על    ,והם בידולבית המים    נכנס בהםונפל הבחור מן הגג ומת,  
 ראשו 

 

מאוד    תפיליןשהיה נזהר בכל שאינו כאלישע בר כנפיים    -בל אמרו  בב

  לא יניח תפילין

משום    -אוכל שותה וכו' ]רמב"ם[  לא יעשה צרכיו  בבית הקברות    כג.
אין שואלין הלכה לפני המת מפני לועג לרש    (לקמן לה:)ו,  לועג לרש

ומה שמצינו ששאל ר' יוחנן לר' ינאי ]במקדיש עולה לבדק הבית 
 [ צ"ל שהיה רחוק מהמתהאם חל קדושת בדק הבית על קדשת הגוף

חייים  צ קרויין  במיתתם  למשה    -דיקים  ה'  שיאמר   'לאמר'דאמר 
הארץ לבניו  לאבות שקיים הבטחתו יודעים  לתת  'כי החיים  כ'  , וע"ז 

 שימותו'
  ' כי לא אחפוץ במות המת'דכ'    -רשעים אף בחייהם קרויין מתים  

וע"ז נאמר 'והמתים אינם יודעים מאומה,    והרי רק חי מת, ולא מת מת
  , ור' יונתן מתחילה דרש שאין המתים יודעים כלום אחרי מיתתם

הקברים על  פסע  חייא    ,ולכך  ר'  לו  דרש  יודעים כנ"ל  אבל  שאין 
 ם וא"כ הוא מצער למתי ,אבל במיתתם יודעיםבחייהם 

 

בזה  ס"ת    יבתבכתאותיות   זה  בשלימות   -שנגעו  האות  נכתבה  אם 
, ואם  כיון שכבר היה מוקף גויל אע"פ שאח"כ נגעה האות השניה כשרה

ו'תפארתך'   ב'ארצך'  והסתפקו  פסולה,  האות  כתיבת  בזמן  נגעה 
נגמרת עד שיכתוב את כל אורך  רגל הצד"י ברגל הכ"ך, האם אין אות כ"ף  שנגעה 

 או לא  רגלה ]של הכ"ף[ 
 

 לא יתפלל במקום גבוה דכ' ממעמקים קראתיך ה'  
קיך ישראל' וכן כ' ל הכון לפני ה' א'דכ'    -  יתפלל וצריך לנקביולא  

מי    -  כאשר תלך לבית אלקים, וה"מ ב'דקים'  והיינו עצמךשמור רגליך  

בהם שולט  שאינו  לסבול    רגלים  יכול  אם  גדולים  צרכים  ב'גסים'  אבל 
 יסבול

 שתהא טהור ונקי בעת שאתה נקרא לבית אלקים  - וי"מ 'הכון' 
ברו] וך' אשרי אדם  'יהי מקרוך  לקבר  לו  כשעת שקוראים  טהור  מת 

 [לידתו
 

 אופן קריאת קרי"ש
 

בקרי"ש לת"ק יצא, ולר' יוסי לא  -ולא השמיע לאוזנו   הקורא כד.
אבל בתפילה מודה    השמע לאזנך מה שאתה מוציא מפיךיצא דכ' 'שמע'  

 דעיקר תפילה היא בקשת רחמים ]מראה פנים[ ר' יוסי דיצא
 

המגילה   ד  -בקריאת  דכ'  המדבר  חרש  תנן  יוסי  כר'  והיינו  יצא,  לא 
יוסי   דלר'  וי"א  ישמעו אזניך מה שפיך מדבר,  למצותיו'  'והאזנת 

ותני ]בקריאתה המגילה[  ויצא,    חרש המדבר   חרשמתני' דקריאת המגילה כרבנן 

   משיגרת הלשון שאינו מדבר
 

אין ברכה מעכבת  - ללא ברכה  מפריש תרומה   ובדיעבד  יתרום  יוסי  לא  וכר' 
עבד לר' יוסי ]ולא נימא ת"ק אבל לר' יוסי  ידאיירי בחרש המדבר ומהני בדוראיה  

]וחרש   ודתני ה' לא יתרמו  בפנ"ע,במשנה  חרש המדבר  מדתני  ברכה מעכבת[  
     היינו בחרש שאינו מדבר כלל  בכללם[,

 

באותיותיה דקדק  ולא  יצא,   -  קרא  לא  יהודה  ולר'  יצא  יוסי  לר' 
כת"ק   לאוזנווהלכה  השמיע  יוסי    ,בלא  כר'  דקדקוהלכה  ואע"פ      ,בלא 

החי'   מ"מ  יהודה,  ר'  במקום  יוסי  וכר'  כסתמא  דפשיטא שהלכה 
ואגב זה  ,כיון די"א דר"מ הוא דס"ל שלא דקדק לא יצאבהלכה כר' יוסי 

 נקט דהלכה כסתמא בדין 'לא השמיע לאוזנו' 
 

נה ותחילת השניה  ושסוף המילה הראשבין המילים    -יש לדקדק בקריאה  

לבבכם  דומות 'על  לבבך'  'על  בשדך'כגון  'עשב  הבי"ת    '  דבשדך  ואפ' 

 'פתיל תכלת'  ו דגושה מ"מ חייש משיגרא דלישנא שישנה גם לזה
 'נשבע ה' בכל מקום דיש לחוש שצירוף התיבות נשמע כתיבה אחת כגון וכן

יאמר יוצר אור ובורא חושך ולא כדכ' בקרא יוצר אור ובורא נוגה,  
 'שם שרו לך' 'שם הללו לך'  -  בשירה חדשה לא יאמרוכן 

 של 'חסדו'   אות חי"ת'תזכרו' וכן  של אות זי"ןיש להתיז 
 

מאין   חזנים  כיון   בנימעמידים  טבעון  אנשי  ולא  שאן  ובית  חיפה 
שמחלפים בין אותיות ה"א בחי"ת ואל"ף בעי"ן, ואם היה לשונם  

 מותרשאומר כהלכה ערוך 
 

לא יצא, דכ' 'והיו    -אשון כגון מקדים פסוק שני לר קרי"ש למפרע   הקורא
 הדברים' כדרך הוייתן יהיו 

 
שיהיו  לא יצא דכ' במגילה 'ככתבם'    -  הקורא הלל ומגילה למפרע

כדרך עליית    'דרך כתיבתם, ובהלל כ' 'ממזרח שמש עד מבואוקוראין  
 השמש על הארץ כן יקרא את ההלל  

 

 סדר הלל ושמו"ע הטעם ל
 

לא  'העבר,  מודה על    'ישראל בצאת  '  -  סדר פרקי ההללהטעם ל  כה.
וכן  בקשה    'לנו לימות המשיח,   'אהבתי'  -מבקש  לדורות,  ישמע  כי 

 לימות גוג ומגוג 'אסרו חג'ו
 

ו  סדר ברכות שמו"עהטעם ל   היו   מהם]שתקנו אנשי כנסת הגדולה 
, ג' ברכות ראשונות ואחרונות שבחו של מקום   -שמונים נביאים[  

יש  וכולן כיון שביקש אחת מבקש לאחריה, ו  אמצעיות בקשת הבריות  וברכות
 בהם סמיכות בפסוקים 

 

ל   הקל הקדוש חונןסמוך  יעקב'דכ'    -  אתה    ' והקדישו את קדוש 
 ' וידעו תועים בינה'כ' וסמוך ליה 

 ושב'אחר שיבין , וכן כ' 'ולבבו יבין רצה בתשובתינו -אתה חונן כיון ש

וישוב אל ה' וירחמהו וכו' ', וכן כ'  סלח לנו  -שרצית בתשובה    כיון
 כי ירבה לסלוח'

שגאלת    גאלינושסלחת  כיון   לכל רפאנווכיון  'הרופא  כ'  וכן   ,
רפאינו   ובדין שיאמרו  חייכי'  הגואל משחת  גאולה תחלואיכי  קודם 

וגאולה היא   שאין ישראל נגאלין אלא בשביעיתלרמז אלא  כסדר הפסוק

השביעי,  הוא השיר המעלות  ששיר המעלות בשוב ה'  'וכן    ברכה שביעית
שנימול ליום השביעי  והטעם שתקנו רפאנו ברכה שמינית זכר למילה  

 וצריך רפואה

בתשיעית דכ' קול ה' שובר    ברך עלינו תקנו, וברך שנתינושרפאנו  כיון  
 דעתיד ה' לשבור כל בעלי שערים  והוא ה'קול' התשיעי בפרקארזים 



בצדקשופטשקיבצתנו    כיון,  קבצנושברכנו  כיון   שפטתנו כיון  ,  ינו 
]וכולל בה מינים ורשעים[,  וכן כ' 'ואתם הרי   הכנע קמינו בצדק  

וזדים   הגליות'  נתקבצו  לבוא  קרוב  כי  וכו'  תתנו  ענפכם  ישראל 
 גרים וזקנים[  בעל הצדיקיםשמחים ]וכולל  צדיקיםנכנעים ו

דבזמנם היו כוללים    לל בה בקשה על דודו]וכ  בנה ביתךצידקתנו  שכיון  

יח' ברכות  צמח  את וכו'    בבונה ירושלים כדי שיהיו  'אחר ישובו בנ"י  וכן כ' 
דרצה קודם    -  , ובדיןרצינו בתוכוו   שמע עתירתינוובקשו את דוד'[ ו

שמע קולינו אלא כדכ' 'והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית  ל 
 תפילתי' 
  למבול ישב   -  ה'הטעם ששומע תפילה היא ברכה טו' כנגד  לקמן )כו.(  
 , וכנגדם תקנו יח' ברכות ' הוו לה' בני אילים'במזמור  ה'דאיכא יח' 

ל  וחותם    מודיםעבודה  יכבדנני',  תודה  'וזובח  שכל   בשלוםדכ' 
חותמי ברכות חותמים בשלום ואין כלי מחזיק ברכה לישראל יותר 

 'ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום' -כיון ד מהשלום, והטעם
 

החיים ובין מן המתים ]וכן כ'  ן  י"א שמו דוד בין אם יבוא מ  -משיח  
מח וי"א שמו מנחם, ולא צ וי"א שמו    , לדוד[  -  ' ד למשיחוסעושה ח'

 קלח'  - פליגי' דצמח בגי' מנחם
 

ומעשה ביהודי ששמע מפרתו ]ע"י שפרתו השמיעה קולות והבין 
שהפרה אמרה להפסיק לחרוש בה כיון  ידע שיחת החיותשערבי אחד 

כיון   בה  לחרוש  אמרה  ומיד  המקדש  בית  מלך -שחרב  שנולד   ]
]וכ'   יהודה  לחם  מבית  ומקומו  חזקיה  בן  מנחם  ושמו  המשיח 
ישי'[, ומכר היהודי   'ויצא חוטר מבן  יפול' ואחריו  'הלבנון באדיר 

שם  ומכר  כדי לראות את מלך המשיח,  את פרתו והלך לבית לחם יהודה  

ואמו של מנחם בן חזקיה לא רצתה לתינקות,  בגדים    [בבית לחם יהודה]
ט'  לקנות לו בגדים כיון שאמרה שנולד ביום שנחרב בית המקדש  

יבנה את ביהמ"ק, באב,   יהודי את אמו שבטוח שהוא  וניחם אותו 
שראה היהודי מיד  , אך  כי רצה לראות את המשיח ונתן לה בגדים בהקפה  

 רוח חטפה את התינוק את אמו של מנחם, 
 

 היסח הדעת בקרי"ש ותפילה 
 

  ואינו יודע אם של פרשה ראשונה או של שניה מצא עצמו ב'וכתבתם'    כו.
, אבל  שקרא  , שהוא מקום שברור לונהראשושבפרשה  כתיבה  חוזר ל 

 כסדראם נמצא ב'למען' חידש ר"א ]ביום חתונתו[ שחזקה שקראה  
 

או בשאר ברכות שמו"ע ]ונקט לה משום שהיא    מצא עצמו בשומע תפילה

עד תפילה ה   כסדר שאמרחזקה    ,וה"ה שאר ברכות  , ברכה אחרונה שבאמצעיות[
 וימשיך מאותה ברכה עכשיו 

 

לר' ירמיה בשם ר"א אם חזקה לו שהוא   - יודע שלא כיון בתפילה
נחלקו דאע"פ , אבל שאר אמוראים יחזור חוזר ומכוון יחזור ואי לא לא

שמו"ע הרהרו   באמצעשאמרו על עצמם ש  -לא יחזור כיון  שחזקה לו,  
בדברים אחרים ]מי נכנס ראשון למלך, כמה אפרוחים היו באותו  

וכן  היו שםכמה שורות אבנים    ,שהתפלל  מקום ע שאינו  אמר אמורא ע"[ 

 וכורע במודים מעצמחושב לפני ש
 

 העוסק במלאכה כיצד יקרא קרי"ש ויתפלל 
 

קורין באילן  םהעוסקיוהפועלים העוסקים במלאכת בנין ן  האומני -קרי"ש 
וכן הנושא משא ]אבל מלבד הזמן   קרי"ש בראש האילן והנדבך, 

 יורדים למטה -[ וכן בעל הבית -שאין לבו מיושב  שטוען ופורק
בראש    -  תפילה העומדים  האומנים  מלבד  להתפלל  יורדים  כולן 

ותאנה שטרחתן זית  כובד המשא,  -מרובה    אילן  נושא    לירד מרוב  וכן 
ושאני תפילה מקרי"ש ]שאי"צ    משא צריך לפרוק משאו בשביל להתפלל 

  להוריד[, כיון דתפילה כולה בעי כוונה
ב' חלקין  את המשא  אבל אם נושא ד' קבין יכול להתפלל אם יחלק  

 מאחוריו וחלק א' לפניו 

פוסל    אינו מורה הוראה דהיסח הדעת   -על כתפו  הנושא מי חטאת  )לקמן כז.(  

קורא קרי"ש ומתפלל, לר' חונא כיון דקרי"ש ותפילה אבל    במי חטאת,
כוונה   בעי  אין  לא  הדעת,  זה  לכך  תפהיסח  יוחנן  כוונה,  ולר'  בעי  ילה 

להתפלל   שיכול  הדעת והטעם  היסח  הוי  דין    ולא  הוא  דהסה"ד  כיון 
 ולא הוי הסה"ד דרבנן, ובתפילה הקילו שיכול להתפלל 

כולל    -  ברכהמ"ז  ירושלים  וברכת  ראשונה,  ברכה  יברכו  פועלים 
הוא סעודתם, וכן אם בעל הבית   של פועליםבברכת הארץ, ואם שכרן  
 כות  מיסב עמהם, יברכו ג' בר

 

ז בעיניו בשעת התפילה, וכן לא יעשה מלאכה בשעת  ולא ירמ  כז.
]אבל   דירא שמא יפול לו  וכן לא יטול מטבע לפניושמבטל הכוונה,  הברכה  

 פקדון,מותר ]וכן הדין דשומר    בידו  מאחוריו שרי[, אבל אם צוררן
 צריך לשמור בידיו ולצוררו[  

וקשר  כדי שיוכל להתפלל בכוונה  ומעשה שנתן ר' יעקב מעות לר' חזקיה  
, כדי שלא יהא טרוד שילך ר' חזקיה ממנו  ר' יעקב טליתו לטלית ר' חזקיה

אך לא הואיל לו לקשור כיון דר' חזקיה התיר הקשר וברח ואמר לו  
 מה הועיל בקשירה 

 

הוא לילה  שקרי"ש, עד ד' מוצאי שבת  ממצות    פטורשעוסק במצוה    חתן

 שאחר בעילה לבו גס בה ]וחייב בקרי"ש[אם לא עשה מעשה  רביעי לנישואין 
לא  כדי  קרי"ש,  קרא  אשה  שנשא  דאע"פ  לתלמידיו,  אמר  ור"ג 

 לבטל ממנו עול מלכות שמים אפ' שעה אחת 
 

 בעילה בשבת
 

בשבת   ראשונה  מותר בעילה  ולאחרים  אסור,  דברייתא  לתנא 
שהגיע זמנה   -  לתינקות'מיום ד'  ד'נותנים ד' לילות  ]בנדה[ וראיה מדתנן

וטעם ההיתר כיון דאינו מתכון לחבורה  לתלות כל דם בדם בתולים,    לראות,
אינו מתכון אסור[ כיון שיש בקיאין בהטיה ולא מוציאים  אם    ואינו פסיק רישא ]דאפ'  

 דם
 

   - לבעול בתחילהאבל אין להוכיח שמותר 
שאין    דאפשר להעמיד באלמנה   -מוצ"ש  מפטור חתן מקרי"ש עד  

 לה דם 
דשאני    - מהיתר לשבור החבית בשבת כדי להוציא ממנה גרוגרות  

אבל באשה נאמר 'כי בועליך עושייך' ואין    חבית שאינו מתכון לעשות כלי
 אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי  

דאין היתר הפיס מורסא אם   -מהיתר מפיס מורסא בשבת   כיון 
אבל באינו מתכון לעשות פתח הוי מלאכה שאינה צריכה  שות פתח  מתכון להע

 לגופה, ושרי  
 

גנזכייה, אמר בשם רב שמותר לבעול בתחילה שכינויו  בנימין    כח.
ומת בנימין, כיון דס"ל דבר שאינו מתכון אסור    בשבת והקפיד עליו שמואל 

'לא יאונה   קרא שמואל  וקרא עליו שמואל 'ברוך שנגפו', אבל על רב
 דיק כל און' לצ

 

בעילה שניה   ,קת ד' לילותותולין לתינד  נדהדלמתני'    -  בעילה שניה
מותרת,  אך אמר שמואל דמתני' זו הלכה אבל אין לנהוג למעשה,   -

אפ' ביאה שניה  ]ורב יניי החמיר ולא בעל    אסורה  -  וא"כ בעילה שניה
 [ בתוליםדם וסתה, ויותר יש לתלות בדם    -תינוקת שלא הגיעה זמנה לראות  

 

ימי הפסק טהרה בין ביאה ראשונה לשניה   שאין כ"כ  אבל אם היו 

נדה,   בדם  אלעזר  -לתלות  ור'  מלהורות,  נמנע  יאשיה  כמו  התיר    ר' 
וטעם ההיתר שמותר להכנס בפירצה דחוקה אע"פ שמשיר צרורות  

צרורות,   להשיר  בלי  להכנס  שיכול  שוכיון  שמותר  הוכיח  שמואל  אם  רב 
א"כ כל חייה לא תהא טמאה   נתלה בדם בתולים,נאסור בעילה שניה ו

 נדה
  אסור ליטול ממנה כוס של ברכה כנדה   ז', דכלה כל    אמר ר' אליעזר

   ואסורה לבעלה עד שתטבול
 

 הלכות אבילות
 

אסור ברחיצה כל שבעה,   -א"י  לר' נתן ורבנן שבצפון    -אבל ברחיצה  
ודוקא לילה הראשון  ואעפ"כ ר"ג רחץ בלילה הראשון שמתה אשתו  

דרבנן לילה  אנינות  שאבל    דס"ל  דרבנן  ואע"פ  מ"מ  ואונן  ברחיצה  אסור 
לתלמידיו[    לעצמו]אמר  כיון שהוא איסטניסשהתיר  אצלו    "זואי  , 

 תענוג ל

מותר ברחיצה כל שבעה דס"ל דהוי כאכילה    -  א"י  לרבנן שבדרום
 [כיון שהיו פחותים מרבנן שבצפוןושתיה ]ור' יוסי לא סמך עליהם להלכה  

לרפואה    כט. אלא  תענוג  של  שאינה  כגון  רחיצה  שרגליו   -וכיו"ב 
מותר, וראיה מהא דהתירו לשמואל לרחוץ  - עייפות מטורח הדרך

, וכן טא דשריידפש -יצה של סכנה וודאי שלא שאל שמואל על רחבת"ב וביו"כ  
 ראו לר' יוסי שטובל ולא ידעו אי טובל קריו או לתהנוג 

 

הסנדל בנעילת  אסורים  ומנודה  בנעילת    מותריםבדרך  אך    -  אבל 

 , ושמגיעים לעיר יחלצו  הסנדל
 

ויש מקומות שהתירו שאילת שלום   - שאילת שלום אסורה באבל
ואמר  אליו,  שהגיע  המקום  מנהג  ידע  לא  הושעיא  ]ר'  בשבת, 

שהיו   עליכם    שםלאבלים  שלום  אבל  מקומכם,  מנהג  יודע  'איני 
 כמנהג מקומינו[ 

חלפתא  בן  יוסי  ר'  שהיה  בשבת,  שלום  שאילת  התיר  ר"מ  וכן 
ש וצנוע הוא אדם גדול קדור"מ  משבח את ר"מ בפני אנשי ציפורי, ש

]וא"ל אנשי ציפורי הלא שואל שלום בשבת והשיב להם ר' יוסי  
תעשיר ולא שבת    -שבא ללמד שאין אבילות בשבת דכ' ברכת ה'  

בנו'  על דוד  דכ' 'נעצב המלך  -יוסיף עצב עמה', ועצבות זו אבילות 
 אבשלום שמת

 

קרובים   על  תנחומים  על   -מקבלים  תנחומים  מקבלים  אין  אבל 
ור"ג קיבל תנחומים על טבי   ,בדים ואפ' עבד עבריועל הע  אחרים

וכן ר"ל קיבל תנחומים כבנו, עבדו לפי שהיה עבד כשר וחביב עליו  
 על ר' חייא בר אדא שהיה תלמידו וחביב עליו כבנו

]ברמז   שיבינו  כדי  לחצר  ר"א  נכנס  ר"א,  של  שפחתו   -כשמתה 
בק"ו  'רותח' בתנחומים  רוצה  אבל  מעבדים  [ שאינו  חורין,  מ"מ  בני 

 אומר על ממון שחברו שאבד 'המקום ימלא חסרונך' 
 

 כמה הספדים על חכמים במיתתם 
 

'לערוג העולם,  לגנו'  ירד  'דודי  תלמידו  על  קרא  הבושם' ור"ל  ת 
בגנים' אומות העולם, 'ללקוט שושנים' זה צדיקים    ישראל, 'לרעות

לו בן חביב ונטע היה  , ומשל למלך שהעולםומבין ישראל  מסלקן    הקב"הש
יפות וכשלא היה עושה רצונו  לו פרדס והיה מחזר אחר נטיעות 

 היה עוקר את כולם[ 
אבא    ל. בר  חייה  ]דר'  עונתה'  מתי  תאנה  בעל  'יודע  אמרו  וכן 

למדו תחת תאנה של  ותלמידיו  בן חלפתא  יוסי  ר'  ותלמידיו, או 
אדם אחד, וכל יום היה לוקט התאנים בבוקר, וחשבו שחושד בהם,  
ולכך עברו ללמוד במקום אחר, ואמר האדם שהסיבה שלוקט, כבר 

התלי ראו שהתאנים  ולמחרת  למחרת,  הקב"ה   -עו[  יראו  גם  כך 
 פטר מן העולם ייודע מתי זמן צדיקים לה

 

אם מעט אם הרבה    'מתוקה שנת העובדשמת,  ר' זעירא אמר על ר' בון  

דר'  מוכח, שלפי כמה שעובד, יקבל שכר לעוה"ב,    הישןלא כ'  מזה שו  יאכל'  -
בון יגע בתורה בכח' שנה מה שתלמיד ותיק לא יכול ללמוד בק'  

משאר העבדים וקיבל שכר   זמן  לך שעבד פחותשנה ]ומשל לעבד מ 
משאר  יותר  מועלת  שעבודתו  כיון  המלך  ואמר  העבדים,  כשאר 

 העבדים[
 

יש  לכולם  אבן[  ברזל,  זהב,  ]כסף,  עולם  תשמישו של  דברים  ד' 
אבל ת"ח שמת מי יביא לנו תמורתו כיון שיש להם מוצא בעולם    תחליף

 חי'[   וכו' נעלמה מעין כל  בינהוחליפתו ]וכן כ' '

אחת   כגפן  הקב"ה  חביב אצל  סיסי שהיה  בר  לוי  ר'  על    - אמרו 
ק' חביות   ג"כעושה  ואותה הגפן  שנותרה מכרם של ק' חביות כל שנה,  

ככל  שהירא שמים חביב לפני הקב"ה כל שנה, וע"ז נאמר כי זה כל האדם 
 האדם 

 

והקפיד עליו  כהנא עלה לא"י כשהיה רך בשנים  - בא"י ,אמוראי בבל

מה    בליעל  ושאלו שני בנ"א  ר' יוחנן, ואחר שהתפלל עליו ר' יוחנן חזר לחיות
, וביקש אותם האנשיםנשמע בשמים וא"ל שנגגזר דינם למיתה ומתו 

מר' יוחנן לחזור לבבל ]כיון שלא רצה להרוג בני א"י[ ושאלו ר"י  
או את אשת  א"י    -תו שמזלזלת בו  האם אדם מכבד את אמו יולד

  , שהבין מר"י תשובה לשאלתווחזר כהנא לבבל  בבל,    - אב שמכבדת אותו  
  על שאלתו אבל ר' יוחנן לא הבין שענה לו

אחר הקזת דם, וא"ל המוכר  שצריך לאכול  ר' זעירא ביקש לקנות בשר  
ור' זעירא ביקש  היה מתלוצץ בו  שומכה אחת    -ף  כסשהמחיר הוא נ'  

[ ולא הסכים המוכר עד שנתן לו  כסףלהחליף המכה בכסף ]עד ק'  
מכה, והקפיד ר' זעירא כיון שחשב שכך המנהג, ואח"כ מצאו את  

 יוצא של המוכר ארונו 

לו    ,ר' יסא לאחר שהסתפר הלך לרחוץ  לא. ונתן  ובא ליצן אחד 
דון  שרצועה של צוארו רופפת, ואח"כ הסגיר נ  לר' יסאמכה ואמר  

ליצן  אצל ]בטענה שהיה עמו ברצח[   לידי השופט  השופט את אותו 
הליצן  וכשיצא ר' יסא מבית המרחץ וראה שתולים את הליצן, א"ל  

 שיודע שהורגים לו בשביל שפגע בו
 

יחזקו   פן  תתלוצצו  'אל  ]דכ'  יסורין  שתחילתה  ליצנות  קשה 
 'כי כלה ונחרצה'[בסוף הפסוק מוסריכם'[ וסופה כלייה ]דכ' 

 
 מתי יכול להחמיר ע"ע

 

יכול אדם    -כגון תענית של עצירת  גשמים ביז' חשון    צערכל דבר שהוא של  
ה'יחיד'   כמו  הציבור    -לנהוג  על  פרנס  למנותו  שראוי  הת"חמי   -  וכמו 

 , ותבוא עליו ברכה ששואלים אותו דבר בתלמודו ועונה
"ש לחתן בלילה הראשון דלת"ק כל  רי]כק שבחכל דבר שהוא של 

[ לא כל הרוצה לעשות עושה, -לרשב"ג    הרוצה לקרות קורא, אבל 
 אלא"כ מינו פרנס על הציבור 

 

בדרך    לא הסתלק החמיר ע"ע וס בן יהודה שר"ג ור' יהושע ראו את פפו

ומתקנת יהושע כשהטיט נעשה יתדות הולכים    -מחמת יתדות הדרכים,  לצדדים  
הולך אפ' באמצע השדה, ואפ' שמקלקל    ,וכשהטיט רך ששוקעים בו  ,בצידי השדות

את פפוס בן יהודה הלא   ושאל ר"גככורכום שמתקלקל בהליכה[  -פירות ]
פפוס בן  וא"ל    דס"ל לר"ג שהוא דבר של שבחלא מינוהו פרנס על הציבור  

 והרוצה לעשות עצמו יחיד עושה  שהוא דבר של צעריהודה  
 ושים כן ומ"מ אין להחמיר בדבר של צער בפני אחרים שלא ע

 

ר' יסא ור' שמואל בר יצחק אכלו יחד, וקם רב שמואל להתפלל,  
הלא   יסא  ר'  וותמה  לתפילה  סעודה  מפסיקין  דאין  מדבר  תנן  הפטור 

רישא ועושהו נקרא הדיוט, וא"ל רב שמואל דאע"פ שאפשר לומר ד

לר"ג    דמתני' דוקא  לקרות קורא  לבטל מעצמו דחתן הרוצה  רצה  שלא 

אבל לרבנן אינו יכול לקרות, מ"מ יכול אני אחת  מלכות שמים אפ' שעה  
 לנהוג כר"ג

 

 :מי שמתו 
 

נושאי   וכן  מי שמתו מוטל לפניו  מי שטרוד במצוה או שעוסק במצוה, כגון 
לאחרי   ובין  לפני  וחילופיהן-]בין  המיטה  ב  [  להתחלף  נשיאת  שהדרך 

את שלמיטה צורך בהן פטורים מן קרי"ש, דכ'  כדי לזכות במצוה המיטה  
 'למען תזכור וכו' כל ימי חייך' ולא בימים שאתה עוסק במתים 

אפ' נושאי המיתה שאין צורך בהם פטורים  שהיא דרבנן  אבל תפילה  
 ממנה 

 
לפניו  לב. שמתו  מפני   מי  יכול  אינו  קרי"ש,  לקרוא  להחמיר  ורוצה 

בין הטעמים  , ונ"מ  המת  -שאין מי שישא משאו    מטעםכבודו של מת או  

 לולבמפטור    עוסק במתמ, ואין להוכיח  המתאם יש מי שישא משא  
דדילמא פטור    , אין קבורה ביו"טכיון ש  דע"כ הטעם הוא משום כבוד המת,

  כיון   -פטור משופר     דעוסק במתמהא  אין להוכיח  , וכן  מלולב בחוה"מ

טרוד להביא ארון ותכריכין, ומותר להחשיך על התחום    אף ביו"טד
אבל שאר דברים האסורים בשבת אין להחשיך עסקי כלה  יך על  מותר להחש  ]וכן

 [  עליהם את התחום
 

 דיני אבילות
 

ומטעם דדוקא ליחזקאל אמר הקב"ה ]כשהיה אבל[ פארך  -פטור מן התפילין  'אבל'

  -   פטור מתפילין  דמי שמתו מוטל לפניו, ולכך אמרו  חבוש עליך והיינו תפילין
   הוא אגב קרי"ש די"זו
 

דיום א' הוא עיקר    ביום הראשון בלבד פטור  -לר' אליעזר תפילין לאבל  

חולצן, שלא היו לנחם  באו פנים חדשות    אם  בשאר הימיםואם    האבילות,
פטור  ו  ראשונים הם עיקר האבילותהדב' ימים  גם ביום השני    -ולר' יהושע  
 בשאר ימים אינו חולץ  פנים חדשותם באו מתפילין וא

בחליצה    -והלכה כר' יהושע  שפטור רק ביום א',    בהנחה  -הלכה כר"א  
חולץ  פנים חדשות  אם באו -אבל ביום השני דאינו חולץ ביום השלישי, 

א"כ היו צ"ל הלכה כר"א ביום הראשון    דאי אינו חולץ אפ' ביום השני,  
 , וממילא ש"מ דביום השני אינו חולץ  בלבד

 

המיטה   פניה,כפיית  על  המיטה  מפתח    -לר"א    שהופך  המת  משיצא 
יהושע   ולר'  המיטה,   -החצר,  זוקף  ]בער"ש  הגולל  משיסתם 

 ובמוצ"ש כופה[
 



המיטה, ]ויש הארוכות של  על  רצועות עור  כל שמסרגים    -מיטה    לג.
גמר מלאכתן  ד  במיתות אלו, דתנן  ןמיטות שיש להם נקבים כמיתת קסרי

 [ ליפותם הוא משיחליק עור הדג  לקבלת טומאה
על  לת"ק רק נזקפת    -  ארוכותנקבי ה שמסרגים ביטה לישיבה,  מדרגש  

 ולרשב"א שומט רצועות עור ]והלכה כרשב"א[ צידה 
נקליטין לה  הנקליטין,    מיטה שיש  להופכה מחמת  וא"א  כילה,  עליה  לפרוש 

 ודיווהארוכות נופלין למטה שומטן  -עולין ויורדין בה באופן שהנקליטין  
 

 'וישבו לארץ' ולא כ' על הארץ   ל איובאצ  דכ'  -הטעם שכופין המיטה  

לארץ סמוך  שהוא  דבר  על  ישבו  לכפות  אלא  גרם  שהאבל  משום  א"נ   ,
דמותו של המת לכך יכפה מיתתו, א"נ שאם יתעורר בלילה יזכור  

הפוכה  שמיטתו  מחמת  א"נ  אבל,  ויזכור   שהוא  בלילה  יתעורר 
 שהוא אבל

 

ואם   לא בפני המת משום לועג לרש  אוכלה אצל חבירו  -  סעודת האבל
אין לו חבר יאכל בבית אחר, ואם אין לו בית אחר יעשה מחיצה,  

פניו יהפך  מחיצה  לו  אין  מיסב  ,  ואם  חשיבות  ולא  אוכל  דרך  ולא 
המת  ושותה כל צורכו ייןמפני כבוד  ושותה  ואין מזמנין ,  , ולא אוכל 

 ה לאחרים  אין עונין אחריו אמן אבל הוא עונדפטור מברכה,  עליו 
 

לכתפים  המת  נמסר   או  המיטהלרבים  את  ויין    שנושאין  בבשר  מותר 
ולמחרת   יין,  לפניו  הביאו  אבל,  היה  חייא  דר'  בריה  יצחק  ]כשר' 

יין כי אתמול   שמח ביותר  אמר להם שאין ראוי להביא לפני אבלים 

 ולא היה חסר אלא ריקוד[ מחמת היין 
הבראההתירו  וכן   בסעודת  ויין  בשר  לאכול לאכול  שנהגו  ויש   ,

 שגלגל חוזר בעולם א"נ עדשים אין להם פה כך אבל אסור לדבר  עדשים
 

אינו נוהג כל מנהגי אבילות  באופן שאינו טרוד בקבורת המת בשבת ויו"ט 
ואפ' ת"ת שהוא  ואוכל ומברך כדרכו, ואמר רשב"ג דחייב בכל המצות

הבא   בצינעה עולם  ק"ו שצרכי  כדרכו  נוהג  הזה  עולם  צרכי  שאם 
 אבל לת"ק ]בבבלי[ בשבת נוהג אבילות שבצינעה ]והלכה כרשב"ג[ 

 

ב' לפני המזון וה' במזון, וג'   -י' כוסות יין שותים בבית האבל    לד.
שמתעסקים עם המנחמים  גמ"ח    תברכל ב'    ,לאחר המזון ]א' לברכהמ"ז 

[  ואחר מיתת רשב"ג  נו ברכה לנחם האבליםשתק  המנחמיםלברכת    ג'והמת,  
שהוציא את המת בכלים פשוטים  הוסיפו עוד ג' כוסות ]א' כנגד רשב"ג  

ועוד ב'   לפי שהיו מוציאין בכלים יקרים והיתה הוצאת המת קשה]ונהגו אחריו[  
לידי   שבאים  חכמים  וראו  הכנסת[  ולראש  הכנסת  לחזן  כוסות 

 י' כוסות   שכרות והחזירו למקומם
 

 טומאה בכהנים 
 

לרבו כהן  זעירא   -  טומאת  לר'  ]ואסר  להיטמא  אסור  יוסי    לר' 
להיטמא יכול  אחא  ולר'  רבו[  שהיה  לחמיו  דרבנן    שיטמא  בטומאה 

אם   וא"ל  יין,  ושתו  בשר  ואכלו  לרבם  נטמאו  יוסי  ר'  ]תלמידי 
 [כשאר בנ"אושתיתם יין בשר למה אכלתם כאבלים  נטמאתם 

 

ר' יוסי לא הורה לא לאיסור ולא    -  תורהלימוד    לכבודטומאת כהן  
והיינו בטומאה דרבנן כגון  ,  באמצע השיעורלהיתר ]שנכנסה אצלו טומאה  

שהטומאה היתה בבית אחר שהיה תחת אוהל אחד וכותל הפסיק בינהם דסוף טומאה  

פירש    לבוא כהן  ר'  וכן  הנשארים[  וביד  היוצאים  ביד  מיחה  ולא 
יוצאיםיפה של  כשהלכו אמוראים עמו תחת כ  קסרין שמשם היו מתים 

אמר לו מה דיברו בינתיים כיון שלא  ופירש ר' כהן ור' יעקב בר אחא לא  

]אבל  הלך דס"ל שאין כבוד תורה דוחה טומאה  האם ר' כהן  ידע האם  

 קנתרן שר' כהן  או משום  ר' יעקב ס"ל שמותר ללכת[
 

יכול כהן ללכת    -חו"ל כמקום טומאה  על  שחכמים גזרו    טומאת ארץ העמים
בזמן הסכנה, אבל בשאר דיני ממנות ונפשות, ולעיבור החודש  לדון  לחו"ל  

  ולהציל שדה מן העכו"ם ואפ' רק לערער עליה שנים מעברים דוקא בא"י  

לר' יהודה אם אין לו מהיכן    -, וללמוד תורה  אפ' אינו ודאי שיזכה בדין 
מכל   ]שלא  ללמוד  ממי  לו  יש  אפ'  יוסי  ולר'  זוכה ללמוד  אחד 

ולא שרק    אבל רק אם יודע בודאי על אשה   -ללמוד[, ולישא אשה  
 הבטיחו לו אשה  

משמע מר' יוחנן שמותר, ממה שאמר   -ולצאת לכבוד אביו ואמו  
לר' יסא שאם הולך ילך בשלום, ]אבל מפני הסכנה ודאי שמותר  

 [ לצאת
 

אמר  שם חכם    -מגבילה    - שצריך לעבור במקום טומאה דרבנן  נשיאת כפים
בשם ר' אחא דנשיאת כפים דוחה טומאה ואמר ר' אחא דלא אמר 

וי"ג ג' עשה 'ושמו את שמי'  אלא ד'כהן שאינו נושא כפיו עובר בעשה'  

אבל אין זה נכון  וסבר 'מגבילה' דעשה דוחה ל"ת 'אמור להם' 'ואני אברכם' 
של  קודם קיום העשה    ,כיון שאינו ב'עידנא' שנעקר הלאו כשעובר במקום הטומאה

ר'    נשיאת כפיים להלקות את מגבילה ]תלמידי  ואמר ר' אחא שיש 
ולא שאלו האם  מפני הטומאה  אבהו שאלו האם יכולים לצאת לאכול  

בהם וגער  כפים,  לנשיאת  לצאת  אבהו  מותר  על   ר'  רק  ששאלהו 
 אחד אחד[  ממנואכילה, ופירשו 

 

וכן ראו לר' חמא שהיה   -]ואפ' מלכי עכו"ם[    לראות מלכים  לה.
ארונות   על  דרבנןמדלג  טומאה  והוי  טפח  לו  יש  ארון  דמצוה דסתם  כיון   ,

יודע   יהיה  דוד  בית  מלכות  כשתבוא  כדי  מלכות,  גדולי  לראות 
 להבדיל בין מלכות למלכות 

 

לר' מנא אסור להיטמא, שאם בחיי הנשיא   -  שמת  מפני כבוד הנשיא
במיתתו אבל אמרו  שאין נטמאין  מפני כבודו, כ"ש    לו  יםאין נטמא

לו דעשו אותו כמת מצוה, וכן ר' ינאי הכריז כשמת ר' יהודה הנשיא  
היום כהונה  להיטמא  דאין  זעירא ומותרים  לר'  דחף  אחא  ר'  ]וכן   ,

 [ כדי שיטמא לביהמ"ד בכרם של ציפורי
 

ית  כגון במותר להיטמא, ולא רק בטומאה דרבנן  - מפני כבוד הרבים

קבר[   בה  שנחרש  ]שדה  כבוד  הפרס  דגדול  דאו'  בטומאה  אפ'  אלא 
 והוא הטעם של מת מצוה  הבריות שדוחה ל"ת שבתורה

 

את הסנדל שמא יתעכבו לקשור  את  לא ינעלו  נושאי המיטה,    הכתפים

   של קבורה ]לבוש[ ונמצא מעכב את המצוההסנדל 
 

מפני ש'החי שקרא לו כן  בזמן שהספיד, ואמר  ונתעלף  לארץ    ר' ינאי נפל 
 והוא נתן עד שתש כוחויתן אל לבו' 

 

, אלא מקדימין שעה או  קרי"ש זמןאין מוצאין את המת סמוך ל לו.
 כדי שיקראו ויתפללו אחרי הזמן  מאחרין שעה

אם    -והוציאו בזמן קרי"ש ותפילה  שחשבו להספיק קודם הזמן  ואם טעו  
,  םשעושים אחר הלויה לנחם האבלייעו לשורה  יכולים להתחיל לפני שיג

 יתחילו
 

שהיא  המספיד וכל העוסקים בהספד מפסיקין לקרי"ש    -ביום השני  

  ולא לתפילה, ורבותינו הפסיקו אף לתפילה, אבל ביום הראשון דאו'  

 אין מפסיקין  - שהוא עיקר הצער
 

פני האבל  החיצוניים    -העומדים בשורה   רואים  מי  שאינם  ]וכן  יקראו 
[, והפנימיים פטורים, ובהספד  לקרואשבא רק לכבוד האבלים חייב  

 מקרי"ש פטוריםאת המת דוקא אלו שרואים 

' מלשון  בשורהומבואר  כעומדים  בין  '   הולכים  דאבלים  ראשונה  משנה 
עוברים   העם  וכל  עומד  ה'אבל'  אחרונה  למשנה  אבל  המנחמים, 

[ ומשרבה  שהסגן בימינו ושאר העם בשמאלו  -ים לכה"ג  ]כדתנן בתנחומ
בצפורי   ראשון התחרות  לעמוד  רצה  אחד  ליושנה    שכל  עטרה  החזירו 

משנה   היא  דכה"ג  דמתני'  הגי'  ליישב  אפשר  ]ולפי"ז  באמצע  עוברים  שאבלים 
 ראשונה, ומתני' דאבלים באמצע היא משנה אחרונה[

 

שמו"ע   מפללין  שהציבור  ומצא  לביה"כ  ובלבד   -נכנס  יתפלל 
ואח"כ  אמן של 'הקל הקדוש'  הכוונה לשיוכל לענות אמן, ונח' האם  

ולכו"ע צריך או אמן של שומע תפילה, ולר' פנחס לא נח'  יוכל להתפלל  

דכיון  ומ"ד דאמר הקל הקדוש היינו בשבת  לשמוע אמן של הקל הקדוש,  
 שאין אמן דש"ת יוכל להתחיל להתפלל  

 

 במצותנשים עבדים וקטנים 
 

נשים    -כל מצות עשה שהזמן גרמא כסוכה לולב שופר ותפילין    לז.
ושאין הזמן גרמא כהשבת אבידה ושילוח הקן  ועבדים כנשים,    פטורות

 אף הנשים חייבות  -
  דכ' 'ולמדתם אותם את בניכם' ולא בנותיכם  נשים  -  מקרי"ש  פטור

כיון שיש   והחי' דאע"פ שקרי"ש היא מצות עשה שהזמן גרמא מ"מ ס"ד דחייבות 

דכ' 'שמע ישראל וכו' ואין לעבד    -  עבדיםבקרי"ש קבלת מלכות שמים,  
'למען תיהיה תורת ה' בפיך' ואין קטן תדיר בה    קטניםאדון אחד,  

 [  מצוי בזמן קריאתה ]לכך אפ' קטן שהגיע לגיל חינוך אין אביו חייב לחנכו
דהוי מצות עשה שהזמן גרמא, וקטן פטור מחינוך כיון    -  פטורים מתפיליןוכן  

 דאינו יודע לשמור גופו נקי  
 

וסבר לחייב  כדי שיהא כ"א מבקש רחמים על עצמו    -  חיוב בתפילה
אף נשים, והחי' שלא פטורים אותם משום דהוי מצות עשה שהמן גרמא דכ' 'ערב  

 ובוקר וצהרים'

וסמוך ל'למען ירבו' והרי נשים גם רוצות  'על מזוזות ביתך'    דכ'   -  חיוב מזוזה
 חיים ]ומטעם זה לא מקישים מזוזה לת"ת[  

והחי' דל"א פטורים אותן    דכ' 'ואכלת ושבעת וברכת'  - חיוב ברכהמ"ז  
 מטעם דהוי מצות עשה שהזמן גרמא דכ' 'בתת ה' לכם בערב בשר ובבוקר לחם וכו' 

 

דבגד שהוא מיוחד ליום וללילה חייב   -לרבנן נשים חייבות    -  ציצית
 ואף אם לבשה בלילה דלילה זמן ציצית אלא דכסות לילה פטורה   בציצית

לילה פטור מציצית  -ולר"ש נשים פטורות   דכל   דכסות  לר"ש  וס"ל 

 מצות עשה שהזמן גרמא  שזמן הלבישה גורם את החיוב הוי בכלל
 

יכול   ,  רבים יד"חלהוציא את ה  -אדם שאינו מחוייב במצוה אינו 
, חוץ  דכל ישראל ערבים זה בזהיצא יד"ח מוציא  כבר  אבל אם חייב אפ'  

בברת    מברכהמ"ז אפ'  מוציא  יצא  לא  ]אבל  מוציא  אינו  יצא  אם  שחייב  דאע"פ 

מי שאכל הוא מברך, וכן ומשמע דדכ' 'ואכלת ושבעת וברכת'    המזון[
לעצמו[ שיהא כל אחד משנן  כדי  בקרי"ש ]דאם יצא אינו מוציא  אמרו  

 שיהא כ"א מבקש רחמים על עצמו[ כדי  ותפילה ]
 

שחייב  בברכהמ"ז, וכן עבד לרבו, וקטן יד"ח אשה מוציאה את בעלה 

אחריו, אבל אין קטן    קורא  יכול להקריא לאביו ואביו עונהמדין חינוך  
דאין תרי דרבנן ]חינוך, וברהמ"ז באופן דאינו דאו'[ מוציא חד  יכול להוציא יד"ח  

  דרבנן
 

]אבל אמרו תבוא מאירה למי שעבד או אשה או קטן מוציאין אותו 
בשלוחים   תבוא מאירה על שמבזה את קונועל שלא למד לקרוא, ואם למד 

 [ כאלו
 

דס"ל לירושלמי כר'  מברך ברכה אחת בליל יו"ט ראשון    -במצות סוכה  

אחת   פעם  רק  דמברך  סוכה[  ]במס'  ליטול יהודה  יכול  שאינו  לולב  אבל 
  בלילה     בלילה מברך כל יום, וכן ת"ת מברך כל יום, שאינו מקיים

 משא"כ סוכה ]שיכול שלא לצאת כל הז' ימים מהסוכה[  מצות ת"ת,  כשישן
 

 בעל קרי בקרי"ש ובברכות
 

תיקן  מד"ת ואינו צריך טבילה אלא לקדשים ותרומה, ומדאו' בעל קרי מותר    לח.
ישראל  יהיו  לבעל קרי שלא  נשותיהם   עזרא טבילה    מצויין הרבה אצל 

 [ומיד מברך או לומד כתרנגולין ]ומשמש מיטתו 
שכל זמן שהשער  שער בית הטבילה נעול כשהיה אמר ר' חנינא וע"פ זה ]

ור' חייא בר אבאנעול   ר' זעירא  וכן  התירו ללמוד   מותרים בד"ת, 
ר' יוסי בן יוסי כשהיה    (לקמן לט:)  בלילה עד שיגיע הבוקר לטבול, וכן

בספינה אסר לאדם אחד לטבול במי הים ויכול לברך ללא טבילה,  
 אבל כשהגיעו ליבשה לא התיר לו לברך אלא"כ יטבול[ 

 

ובימי ריב"ל ביקשו לבטל לתקנה עזרא ]שראו כמה נשים בגליל 
לא ביטלו מ"מ  [ ושלא רצו לטבול מפני הצינה להן  שאין בעליהן נזקקין  

כיון דהוא גודר את ישראל מעבירה ]ומעשה בשומר כרמים שניצל 
דאף הנשים צריכות טבילה    מקום לטבול שניהם  מעבירה כיון שלא מצאו  

, וכן באחד שרצה להזקק לשפחתו ורצתה לטבול כמו להתפלל ולברך
לו דאפ' אם חשובה    ואמרה  אמר לה שהרי האי נחשבת כבהמהוגבירתה,  

שלא ימשך כדי  ועוד טעם שלא ביטלו  כבהמה הלא בא על בהמה נסקל[  

 כל צורכו בתורה לשנות בתשמיש, ויוכל  
 

ר'  ול קרי"ש  לר"מ מהרהר בקרי"ש ואינו מברך ברכות    -  אין לו מים
כיון דר"י השוה ברכות להלכות דרך ארץ שבעל קרי מותר  יהודה מברך ברכות  

 ולרבנן מברך וקורא כדרכו בהם, אבל לד"ת צריך טבילה 
אם הוא  לר"מ    -  אם נזכר באמצע תפילתו שהוא בעל קרי  (לקמן לט:)

דהיינו שאומר כל תחילת ברכה    ברבים יקצראם הוא  בינו לבין עצמו יפסיק ו

  דבע"ק מותר בברכותולר' יהודה אפ' בין לבין עצמו ימשיך וסופה, 
 

לברכות וד"ת לרבנן טהור לעצמו    -נפלו עליו ט' קבין של מים שאובין  

עד שיטבול במ' סאה ]וכן הדין יד"ח  לאחרים  מוציא ומלמד  אבל לא  
ן מים[ ולר' יהודה נפלו על ראשו ורובו ג' לוגינטמא ע"י ש בטהור, ש

]ולקמן )לט.( יתבארו עוד שי' באיסור    צריך מ' סאה,לברכות וד"ת  אפ' לעצמו  
   בעל קרי בד"ת[

 

קרי   אפ'    -טומאת  חונא  לר'  מתשמיש,  דוקא  יסא  עצמו  לר'  ראה 

מדבר אחרשמשמש   אפ'  יוסי  ור'  יונה  ולר'  בחלום,  דוקא   אשה  ולא 
 מאשה

ביו"כ כדרכן ]ואע"פ דיו"כ    ואין להוכיח מהא דבעלי קריין טובלין
שראה בחלום[ דאפשר להעמיד שטבל מחמת  אסור בתשמיש, וע"כ  

לטבול  ושכח  יום  מבעוד  לטבול  בשימש  מותר  דאפ"ה  אבל וקמ"ל  יש    , 

דטובל אפ' על חלום ]ואותו   להוכיח  ביו"כ  בר חלפתא שטבל  יוסי  מר' 
 [ ודאי לא שכח לטבול-קדוש 

 

לחזקיה מותר ]ואמר ר' זעירא דכל מה    -  בבית הכסא  בד"תהרהור  
לו   דמס'  בשהקו'  יסא אסור סוגיא  ולר'  לו שם[  התיישב  יום  טבול 

   להרהר
 

  בתחילה כפי שהיה  י"א דאסור אפ' בשמיעה    -  בעל קרי בד"ת    לט.

וי"א דבעל קרי  ,  וכ' 'אל תגשו אל אשה'  בזמן מתן תורה שהיה בשמיעה
 אסור בד"ת ]אבל זבין וזבות נדות ויולדות מותרים[

יוסי    פסוקות,הלכות    רק  שונהבע"ק    -לר' אבא   הלכות   -לר'  שונה 
במרוצה    רגיליות המשנה  שאומרם  את  מציע  הטעם,  ולא   -וי"א  לבאר 

רות, ור' יהודה בן בתירה מתיר  דמותר בכל ובלבד שלא יזכיר אזכ
האזכרותלומר   עזרא  אפ  לטבילת  שביטלו  באחד שקרא    דס"ל  ]ומעשה 

וא"ל ריב"ב 'פתח פיך ויאירו    כשהגיע לאזכרהבנציבין והפסיק וגמגם  
 דבריך' שאין דברי תורה מקבלים טומאה[  

 

כריב"ב   טומאה    -הלכה  מקבלין  ד"ת  ]אפ'  דאין  בת"ת  בע"ק  ומותר 
 באזכרות[ 

 בראשית הגז שאינו נוהג אלא בא"י  -הלכה כר' אלעאי 
יאשיה   כר'  וגפן    -הלכה  שעורה  חיטה  שיזרע  עד  כלאים  דאין 

דכ' 'לא תזרע כרמך כלאים' דהיינו לא תזרע אצל כרמך ]הגפן[ כלאים  במפולת יד  
 ]חיטה ושעורה[ 

 

  ]מעשה באדם שבעל נדה ואש"א ורצה לסכן עצמו בטבילה בלילה

וא"ל ר' יוסי בן    שחשב דע"י כך מותר לסכן עצמו כן או שמא יתפכר בכך חטאו
 חלפתא שלא יסכן עצמו ואם יסכן ימות, וסיכן עצמו ומת[

 

והוא גרם לעצמו  לר' אמי אם שימש מרצונו יתפלל ללא טבילה    -  החול

קרי  אבל   אין  ראה  שימש  אפ'  חגי  ולר'  מטבילה,  פטור  באונס, 
 ואפ' ט' קבין פני משה מטריחין אותו לטבול 

שימש מ'    בריאובאונס פטור, ו  ,ששימש ט' קבין  חולה  -ולבריתא  
 ובאונס ט' קבין  ,סאה

 

עד  התכסות עד נץ החמה, יתכסה  ל לעלות ו   ספיקולא יירד לטבול  

ויקרא, ולא יתכסה   דאי צלולין הלא לבו רואה את הערוה  עכורין  במיםצוארו  
הרעים   המשרה    ולאסרוחים  במים  שם  במי  וקנבוסששורין  הם  ו  פשתן 

    תד' אמו כדי להתפללוצריך להרחיק מהם ומן הצואה  חיםיסרמ
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