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עיֹלית מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי עיֹליתבמה מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי במה

המטה שעֹל ֱק"ש בענין ֱקרח פרשת

ברכת ֱקוִדם נחוץ ִדיבור ֹלִדבר שצריך או ֹלשתות תאב שאם כ' סֱק"ִד רֹל"ט במ"ב
שכ' ֹלשיטתו והמ"ב הפסֱק משום ֹליזהר המפיֹל ברכת וֹלאחר מותר המפיֹל
ברכת נתֱקן עוֹלם שֹל מנהגו שעֹל והכנה"ג החי"א משכ' עֹל ֹלפֱקפֱק בביה"ֹל
ובִדינים ,[ עיני עֹל שינה חבֹלי [המפיֹל השינה גוף עֹל הברכה אֹלא המפיֹל
ֹלא אף ֹלשינה המפיֹל ברכת בין ֹלהפשיֱק שֹלא אמר כ' נ"ה עמ' ֹלחזו"א והנהגות

יצר, אשר ֹלברכת

שֹל מנהגו ִדעֹל השטות את סובר שֹלא כיון יצר אשר ֹלומר אסור ֹלמ"ב שגם ויתכן
ויתכן ֹליזהר יש כ' שהמ"ב אֹלא החזו"א שֹל טעמו ֹלכאו' וזהו נתֱקן עוֹלם

יצר. אשר יברך כן בִדיעבִד שֹלשיטתו

שמֱקורה נתֱקן עוֹלם שֹל מנהגו שעֹל הטעם את שסוברים אחרונים הרבה ויש
יישן ֹלא שמא בסוכה ֹלישן מברכים ִדֹלא י"א, בברכות התוֹל שכ' הראשונים ע"פ
ִדעֹל כן שהמפיֹל כ' ֱקס"ו סי' ח"ִד אברהם ברכת ובספר ֹלבטֹלה שבירך ונמצא
תמיִד ובעוֹלת ה' אות רֹל"ט סי' כנה"ג בשיורי ִדבריו והובאו נתֱקן עוֹלם שֹל מנהגו
ֹלא שמא ֹלחוש אין ִדבֹליֹלה כתב ִד' סי' ֹל"ה ס"ֹל בחי"א וכן סֱק"ג ובאר' סֱק"א, שם

ירִדם.

האשר את יפסיִד הרי ִדוִדאי החזו"א עֹל העיר פ"ג סי' ח"ח המאיר שרגא ובשו"ת
השִדה פרי בשו"ת וכן מברך עוֹלם שֹל מנהגו שעֹל האר' את ויש שוב ִדיצטרך יצר

יצר, אשר שמברך כ' 'צ"ג סי ח"א

יצר אשר ֹלברך ֹלא מהחזו"א הפסֱק מובא ג"כ ֱקמ"ה סי' ח"ו תורה ֱקנין ובשו"ת
המפיֹל ֹלפני צרכיו ֹלעשות ֹלו ִדהיה וכתב צוִדֱקת ע"ז השואֹל שתמיהת וכתב
המוטֹל החוב את ֹלֱקיים מבֹלי ֹלישון שיֹלך מסתִדר ֹלא ועכ"ז כ"כה אנוס ואינו

עוה"פ. יוצרך מהשינה שיתעורר ִדאחר עֹליו

שאשר כמו וֹלכאו' המפיֹל ובירך מעריב ֹלהתפֹלֹל ששכח במי החזו"א ֹלִדעת ויֹל"ע
שנכִדתו צ"ח עמ' ח"א רבינו בארחות שראיתי אֹלא ֹלא, מעריב גם ֹלומר א"א יצר
והטעם, שתתפֹלֹל הֱקה"י ופסֱק מעריב ֹלהתפֹלֹל ושכחה המפיֹל ברכה הֱקה"י שֹל
ואף ֹלהפסיֱק אסור וֹלפי"ז השינה עֹל רֱק המפיֹל אם ראשונים מחֹלוֱק' ִדיש
ִדהמפיֹל סוברים ואחרים רשות, ערבית תפיֹלת אבֹל מה"ת באשה גם ִדתפיֹלה
עשה ֹלא אם אף שיברך סוברים ִדיש בבוֱקר יצר אשר כמו העוֹלם טבע עֹל נתֱקן
בזה ותֱקֹל ערבית תפיֹלת בעיניה ֱקֹל יהא שֹלא וכִדי ֹלהפסיֱק, אפשר וֹלפי"ז צרכיו
ֹלברך נוהגים שהחסיִדים ועוִד המפיֹל אחר ֹלהתפֹלֹל ֹלה הורה ֹלכן ֹלפעמים
מוחֹל הריני והרבש"ע הפסוֱקים עם הֱק"ש כֹל אומרים ואח"כ ֱק"ש ֹלפני המפיֹל
וברכותיה ֱק"ש ערבית תפיֹלת כֹל את המפיֹל אחר ֹלהתפֹלֹל ֹלה ֹלהֱקֹל יש וא"כ
אֹלא שיֱקֹל, וִדאו ֹלהתפֹלֹל שחייב באיש ֹלכאו' היֱקֹל באשה ואם עכ"ִד, ושמו"ע.
אך שֹליט"א הגרח"ֱק מרן מורה וכך שומר ע"י וֹלֱקום ֱקצת ֹלישון עיצה ֹלו שיש
תש"נ עמ' ישראֹל ובאשי ֹלו. מותר ֹלכאו' הבוֱקר עִד שירִדם ופוחִד ֹלו שאין באופן
את שאֹלתי ֹלא מעריב שעֹל והשיב מעריב, עֹל שֹליט"א הגרח"ֱק מרן את שאֹל
ח"ב סוף שני חוט ועי' ֹלִדבר יוכֹל אח"כ בוִדאי משהו אפי' ֹלישון יכוֹל ואם החזו"א
האריך שֹליט"א ִדביֹלצֱקי ֹלהגר"ש ח"ב השוֹלחן ובזה ֹלִדבר יכוֹל כבר נמנם שאם
שכתב במה ֱקֹל"ה עמ' ח"ז אֹליעזר בציץ ועי' והתיר, המפיֹל אחר יצר אשר בענין
סי' תשובה התעוררות משו"ת גם שם והביא ֹלהתיר בפשטות ע"כ והביא עֹליו,
משום הטעם בב"י מבואר ֱק"ש שֱקרא אחר ֹלִדבר ֹלא ברמ"א ומש"כ ֹלהתיר ֱקכ"ח
יחזור יצר אשר שבירך אחר וֹלכן וִדומו, משכבכם עֹל בֹלבבכם אמרו ִדכתיב
ס"ג סי' ח"א משה באר ובשו"ת עוִד] ֹלהפסיֱק ֹלהתיר חיִדוש כבר .[וזה ֱק"ש ויֱקרא
עמ' פי"ג שֹלמה ובהֹליכות ֹלִדבר, ואם אב כיבוִד ֹלצורך וכן יצר, אשר מתיר ג"כ
ֹלאכוֹל תאב שאם חיִדש ועוִד ֹלכך הוצרך אם יצר אשר ֹלברך שמותר פסֱק ֱק"ע

יברך. רעם עֹל ֹלברך ֹלו נזִדמן אם וכן מותר וֹלשתות

שֹלברך, י המאמר] בתחיֹלת [הובא אִדם ִדֹלחיי שכתב ראיתי הֹלכה משנה ובספר
ֹלנֱקביו כשצריך ֹלישון יכוֹל ִדאינו השינה צורך הוה צרכיו ִדעשיית י"ֹל ֹלמ"ב ואף
יזהר שכ' המ"ב שֹל הֹלשון עֹל ג"כ [ועמִד השינה צורך מֱקרי יצר אשר גם וממיֹלא
מֹלכתוב נזהר המשנ"ב אף כי וכתב כך עֹל שעמִד תשובות בפסֱקי גם ושו"ר בזה]
ירִדם אם ספֱק ֹלענין ובביה"ֹל יפסיֱק. שֹלא יזהר כתב אֹלא ֹלאיסור נחרץ באופן

ֹלברך. ֹלכתחיֹלה כִדאי אין

ח"ז אפרים וברבבות המפיֹל, אחר ספיה"ע ֹלהתיר שכ' יאיר בחוות עוִד ועי'
ברכהמ"ז. ֹלענין וכן שֹליט"א הגריש"א מרן בשם כן כ' ג"כ רס"ה סי'

תשס"ט תמוז י"א תשס"טערש"ֱק תמוז י"א ערש"ֱק

הציון הציוןשער שער
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מאיר ז. מאירהרב ז. הרב

זו בֱקריאה כוונה ִדין

זו בֱקריאה כוונה ִדין

המפיֹל ברכת ֹלאחר ומעריב יצר אשר בענין

המפיֹל ברכת ֹלאחר ומעריב יצר אשר בענין

מטתו, עֹל ֹלֱקרותו מצוה בביהכ"נ ֱק"ש אִדם שֱקרא אע"פ אריב"ֹל ִד: ִדף ברכות בגמ'
עֹל רש"י] ֹלבבך, עֹל שכתוב מה [אמרו בֹלבבכם אמרו תחטאו ואֹל רגזו ֱקרא, מאי אר"י
מִדכתיב ִדיֹלפינן ֹלפירש"י ֹלהעיר ויש רש"י]. אח"כ, בשינה [וִדומו סֹלה וִדומו משכבכם
כתיב נמי שניה בפרשה ִדהא ֹלבבך, עֹל ביה ִדכתיב ֱק"ש אפרשת ִדֱקאי בֹלבבכם אמרו
אם והיה ֱקריאת ֹלחייב ניֹלף ִדֹלמא שמע, פרשת ֹלֱקרא חיוב ֹלמיֹלף ומנֹלן ֹלבבכם, בכֹל
יֹל"ע ויותר ֹלחוִד. שמע פרשת ֹלֱקרא ִדסגי מבואר ס: ִדף ֹלֱקמן ובגמ' תרווייהו, או שמוע
אמרו המצוה, שֹל העצם שם וזהו בה שנזכרה אחת תיבה שם עֹל ֱק"ש ֹלמצות ִדֱקרינן
מצוה ֹלהך ִדֱקרינן מב. ִדף סוטה בגמ' (וראה ישראֹל? שמע אמרו פירושו בֹלבבכם

ישראֹל). שמע

ובפשטות המיטה]. שעֹל ֱק"ש [ֹלֱקרא א"צ הוא חכם תֹלמיִד אם אר"נ הסוגיא ובהמשך
א"צ תֹלמוִדו עֹל ֹלחזור הרגיֹל ת"ח וֹלכן ת"ת, מִדין הֱקריאה חיוב עיֱקר ִדכֹל מזה משמע
שהרי פטורות נשים ִדמה"ט סֱק"ב) א"א (רֹל"ט הפמ"ג כתב וכעי"ז שמע, פרשת ֹלומר
ת"ת חיוב הרי זו, ֹלֱקריאה ֱקבֹלה מִדברי יֹלפינן מִדוע ִדא"כ וצֹל"ע בת"ת. חייבות אין
שו"ת בשם (סמ"ז) בב"י עי' בתורה, ֹלעסוֱק מיחייב נמי ֱקרא האי ובֹלאו תמיִדי, הוא
בה שנפטר שעה מצינו ִדֹלא שייך, ִדאין כיון ֹלאחריה התורה עֹל מברכין ִדאין הרשב"א

מיפטר. ת"ח ומ"ט ת"ת, מצות עֹל נוסף חיוב ִדזהו משמע וֹלכאו' הֹלימוִד. מן

יצה"ר עֹל יצה"ט אִדם ירגיז ֹלעוֹלם ה. בִדף הגמ' ִדברי בהֱקִדם בזה ֹלבאר והנראה
משכבכם, עֹל שנאמר ֱק"ש יֱקרא ֹלאו ואם מוטב..., נצחו תחטאו, ואֹל רגזו שנאמר
טפי שכיבה ִדשעת ִדֱק"ש מעֹליותא האי וצ"ע המטה. שעֹל ֱק"ש ִדהיינו וצֹל"ח וערש"א
שיתבונן ִדע"י כתב שם והמאירי מהני, ֱקריאה הך ִדִדווֱקא וערבית, ִדשחרית מֱק"ש
ִדהך ואפשר גופני", מותר עוִד יבֱקש שֹלא עִד בזה טבעו "יתענג הא' ומציאות ביחוִד
שחרית ִדאורייתא ֱק"ש מצות בין ֹלחֹלֱק ִדיש המיטה, שעֹל בֱק"ש ִדוֱקא איכא מעֹליותא
ֹלה ִדיֹלפינן זו ֱקריאה משא"כ בהן, מעכבת שהכוונה אֹלא ֱקריאה מצות ִדעיֱקרן וערבית
במצות ז) אות (פ"ט החרִדים וכמש"כ הֹלבבות חובת ִדעיֱקרה בֹלבבכם, אמרו מִדכתיב
האוהב כן מעיניו, שנתו תיִדִד ֹלתשוֱקתו אהבתו בחוֹלי שהחושֱק כשם וז"ֹל: ה', אהבת
ִדחיוב ִדבריו ֹלפי וי"ֹל יעו"ש. אהבתו יצועי עֹל אם כי יישן ֹלא יתברך... ֹליוצרנו הנאמן
חיוב בזה יש תמיִדית מצוה ִדעיֱקרה (אע"ג ה' אהבת מִדין סעיף הוא המטה שעֹל ֱק"ש
מותר יבֱקש ֹלא ה' באהבת שיתענג ע"י מהיצר ֹלהינצֹל עצה יש בזה וִדוֱקא מיוחִד),

גופני.

ֹלצורך ִדעיֱקרה כיון זו, ֱקריאה עֹל מברכין ִדאין הטעם מבאר ֱקה. ִדף בחוֹלין והתוס'
ושו"ע הטור מִדברי ִדמוכיח רֹלט) (סי' במג""א יעוי' אך המזיֱקין. מן עֹליו ֹלהגן האִדם
ֱק"ש ואיֹלו מהמזיֱקין, ֹלהגן מיוסִדים שהם ִדרחמי פסוֱקי מאמירת שאני שמע ִדֱקריאת
ִדעיֱקרו ִדכיון י"ֹל ֹלִדברינו אך מברכין. אין מ"ט צֹל"ע אכתי וֹלפי"ז עצמו, בפני חיוב
עֹל מברכין ִדאין חמץ ביטוֹל ֹלענין הפוסֱקים וכמש"כ עֹליה, מברכין אין הֹלבבות חובת

שבֹלב. מצות

כמצות ִדאינו ֹלאורויי ֹלבבך, עֹל היא זו ֱקריאה ִדמצות העצם שם מ"ט מבואר ומעתה
ומִדכ' מחטא, ֹלהציֹל עוז בה יש שמע ִדפרשת הֹלבבות, מחובת אֹלא בעֹלמא, ֱקריאה
טבעו יתענג הא' ומציאות ביחוִד המאירי וכִדברי וגִדרה, המצוה צורת יֹלפינן ֹלבבכם עֹל
מִדכ' ֹלה ויֹלפינן תחטאו. ואֹל רגזו ִדֱקרא רישא יֱקויים ועי"ז גופני, מותר יבֱקש שֹלא עִד
ֹלעסוֱק הרגיֹל ת"ח ומה"ט וצורתה, גִדרה יֹלפינן ֹלבבכם עֹל ומִדכ' תחטאו, ואֹל רגזו
עה"פ בספרי ואמרו ה', אהבת מִדיני הוא החיוב ִדעיֱקר מכיון ֹלֱקוראה, א"צ בתורה
אתה כך שמתוך ֹלבבך עֹל האֹלה הִדברים והיו ת"ֹל כיצִד, יוִדע איני ה"א, את ואהבת

וכו'. מכיר

עֹל בֹליֹלה ישכב ֹלא טרף, יאכֹל עִד ישכב ֹלא כִד) כג, (במִדבר עה"ת בפירש"י והנה
בא מטתו... עֹל ֱק"ש ֱקורא כיצִד ֹלטרפו, הבא מזיֱק כֹל ומחבֹל "אוכֹל" שהוא עִד מטתו
מ"ט וצ"ב חֹלֹלים, ומפיֹלם מֹלחמותם ונֹלחם שומרם הֱקב"ה ֹלהזיֱקם וגייס מחנה
מה אך ה., ִדף שם בגמ' וכמ"ש המזיֱקין ֹלסֹלֱק מהני בֱקריאתו הרי טרף, אוכֹל מיֱקרי

בזה. שייך אכיֹלה ֹלשון

ֹלאִדם נכון השינה ֱקוִדם בֹליֹלה הספרים, כתבו מובא: סֱק"ט) רֹלט (סי' ברורה ובמשנה
וֱקצ"ב וציערו. נגִדו שחטא מי ֹלכֹל ֹלמחוֹל ראוי גם היום, כֹל שעשה במעשיו ֹלפשפש
ה', אהבת מִדיני זה ִדכֹל היטב, מבואר וֹלִדברינו זה. ֹלצורך בִדווֱקא זה זמן ֱקבעו מִדוע
בִדף שם אמרו כמו"כ ה', אוהבי בכֹלֹל הוא מיִדותיו עֹל ִדהמעביר כג. ִדף יומא גמ' יעוי'
המטה שעֹל ִדבֱק"ש וז"ש זו. ֹלֱק"ש שייכי ומישך מאהבה, תשובה מצות ִדאיכא פו:
כזכויות, ֹלו נעשין עוונות מאהבה בתשובה שיתעורר ִדע"י המזיֱקין, את ומחבֹל אוכֹל
יז. ִדף ר"ה בגמ' אמרו מיִדותיו עֹל המעביר כמו"כ עמו, מטיבין עצמן והעוונות
ה. ִדף ברכות יהושע פני ועי' גייסות. אותן מחבֹל וזהו פשעיו, כֹל עֹל ֹלו ִדמעבירין

אֹלא הֹלב, בכוונת ֱקוראה אם ִדוֱקא היינו הימנו בִדיֹלין ִדמזיֱקין ִדהא ִדמוכיח
ת"ת. מִדין ֹלה ִדמפרש

בירנבוים הֹלוי חיים יוסף בירנבויםהרב הֹלוי חיים יוסף הרב

המיטה שעֹל בֱקר"ש ת"ח ִדין

המפיֹל ברכת עֹל ביאורים ֹלֱקט



שינה. חבֹלי המפיֹל

שינה. חבֹלי

עפעפי. עֹל ותנומה עיני עֹל שינה

וֹלשֹלום. ֹלחיים ותעמיִדני

רעים. והרהורים רעים וחֹלומות

שֹלמה. מטתי ותהא

המות. אישן פן עיני והאר

עין. בת ֹלאישון המאיר

ֹלעוֹלם. המאיר בא"י

ֹלעוֹלם. המאיר

צריך בעצמו הוא אֹלא ממיֹלא ֹלאִדם בא ֹלא ושתיה ִדאכיֹלה פי'
היה מיִד ישן היה ֹלא שאם ֹלטובתו וזה ממיֹלא, ֹלאִדם בא השינה אבֹל מעשה... ֹלעשות

שינה. שתֱקפתו ר"ֹל ֹליִדה, חבֹלי כמו שינה חבֹלי המפיֹל וז"ש כֹלה,

יג,ג), (הושע יוֹלִדה חבֹלי כמו שינה חבֹל וי"מ השינה, מחֹלֱקי חֹלֱקים
אותו... אוחזין וציריה שינה חבֹלי מִדאי, יותר אִדם שכשנעור

וֱקשורות סגורות העינים מיתרים ע"י כי א,ו), (אסתר בוץ" "חבֹלי מענין ֹלפרשו יש
הכי. עֹלמא נהוג וֹלא החי"ת, בפת"ח חבֹלי ֹלומר ראוי היה וֹלפי"ז בשינה.

אֹלא כשאינו אבֹל ישנים עיניו אף ישן כשאִדם פי'
סתומים. עפעפיו רֱק ישנים אינם עיניו מתנמנם

הוא ותנומה בשינה, נשתֱקע כאשר והיינו המחשבות, בהסתֹלֱקות בפנים הוא שינה
נעִדרת מחשבתו אין אבֹל סגורות, שעפעפיו והיינו וכו' נים וֹלא נים הוא כאשר מבחוץ,

ועני. ֹליה ִדֱקרי ממנו,

"ֹלחיים" אמר והגוף. הנשמה שמירת כֹלֹל אֹלו ֹלשונות בשתי
ומחזירה הֱקב"ה ביִד נשמתו ומפֱקיִד כמת הוא הרי ֹלישן הוֹלך שכשאִדם הנשמה, עֹל
ופגעים נזֱקים ימצאו שבֹליֹלה הגוף, עֹל "ֹלשֹלום" ואמר החייהו. כאֹלו והרי בבֱקר, ֹלו

בגופו. שֹלם שיעמיִדנו מתפֹלֹל והוא מביום, יותר רעים

בחֹלום. אפיֹלו עבירה הרהור ֹליִדי אבא שֹלא כֹלומר

יבהיֹלוהו שֹלא רחמים ֹלבֱקש צריך זה ומפני והרוח... הגוף שובר הרע החֹלום ...כי
ויכוֹל וטרִדה מבוכה בֹלי ועומִד הֹלב ישוב ֹלאִדם יש טוב, כשהחֹלום כי רעים. חֹלומות

רעים. ֹלחֹלומות סבה סבה הם כי פי' רעים" הרהורים "וֹלא ובחכמה. בתורה ֹלהתבוִדִד

ונמצא עבירה, הרהורי יבהיֹלוהו ֹלא מטתו, עֹל והוא בֹליֹלה משנתו שכשיֱקץ וא"נ
ביֱקיצה. וֹלא בשינה ֹלא בֹליֹלה, רע וִדמיון רע רעיון יבהיֹלוהו שֹלא ֹלשם שמתפֹלֹל

בזרעי ורשע פסוֹל יהא שֹלא

עוֹלם. שנת שנתי תהא וֹלא נשמתי, בי שתחזיר כֹלומר

במיתה. מששים אחִד ִדשינה

הרבה וכשישן עינו, בת אישון נחשך ֹלישן, מאוִד חפץ ִדכשאִדם
עינו. אישון מאיר והֱקיץ,

אשר התכוני ֹלעגוֹל שם הוא ואישון התעורה. סבת הוא כן השינה סבת השי"ת כאשר כי
הראות סבת והוא איש), שורש רִד"ֱק (עי' איש כצורת בו שנראת ֹלפי כן ונֱקרא בעין,

האור. באמצעות

שינה מנִדה שאם עין, בת ֹלאישון מאיר הוא עיניו עֹל שינה חבֹלי שמפיֹל בזה כֹלומר
כהות. עיניו מעיניו

ֹלעסֱקיהם. ֹלֹלכת היום אורת עם ממטתם שמעמיִדם

ֹליֹלה. בחושך עיניים במאור הנאה שאין ֹלפי

רוב יתֱקבצו ֹלפעמים יִדועות, השינה שסבות שאע"פ ֹלש' הוִדאה היא זו וברכה
והטבעים. הכחות אִדון שהבוי"ת ֹלפי ֹלישן, יוכֹל וֹלא באִדם הסבות

ס:] ברכות נועם [אמרי הגר"א

שינה") "כבֹלי שגרס רס"ג סיִדור (ועי' אבוִדרהם

היעב"ץ סיִדור

ס:] ברכות נועם [אמרי הגר"א

[ו,ִד] ֹלמשֹלי הגר"א ביאור

אבוִדרהם

אבוִדרהם

ה"א] פ"ז תפיֹלה [הֹל' מנוח רבינו

מנוח, ורבנו אבוִדרהם ועי' ס:] [ברכות רש"י

תש"ה). עֹל ברכה"נ בזה ִדנכֹלֹל היעב"ץ בסיִדור (ועי'

יֱקר בר ר"י

היעב"ץ וסיִדור ס:] [ח"א מהרש"א

יֱקר בר ר"י

ה"א] פ"ז תפיֹלה [הֹל' מנוח רבינו

[ס:] ברכות עמ"ס משנתו שֹלמה

יֱקר בר ר"י

ס:] [ח"א מהרש"א

ה"א) פ"ז תפֹלה (הֹל' מנוח רבנו

: ו י ש כ ע ר ש ֱק ת ה א ת ו ר ב ח 9141217ֹל

מצוה בביהכנ"ס ֱק"ש אִדם שֱקרא אע"פ ריב"ֹל אמר ע"ב ִד' ברכות גמ'
עֹל בֹלבבכם אמרו תחטאו ואֹל רגזו ֱקרא מאי אר"י מיטתו, עֹל ֹלֱקרותו
ת"ח אף אביי אמר אי"צ הוא ת"ח אם אר"נ סֹלה, וִדומו משכבכם
וברי"ף וגו' רוחי אפֱקיִד ביִדך כגון ִדרחמי פסוֱקי חִד ֹלמימר ֹליה מבעי
וטור מתפיֹלה פ"ז וברמב"ם אי"צ ִדת"ח העתיֱקו ו' סי' וברא"ש ע"א ג'

וצ"ב. אי"צ ִדת"ח והשמיטו המיטה עֹל ֱקר"ש ִדין הביאו רֹל"ט ושו"ע

בֹלבִד ראשונה פרשה ֹלמימר נהג הרא"ש ִדאביו הזכיר בתו"ִד ובטור
תפא"ש ועיין זה, ֹלענין ת"ח בימינו ִדאין ִדש"מ ֹלטור ס"ֹל מזה ואוֹלי
ִדֱקרא מהא ֹלכאו' אך ֹלזה. ת"ח היום ִדאין בתו"ִד שהזכיר הרא"ש עֹל
וכן ֱקרא ִדריב"ֹל מבואר ע"ב ט"ו בשבועות ִדהא ראיה אין הרא"ש
ומחצית א"ר ועיין ִדֱקרו, אמוראי כמה הובא ִדברכות פ"ֱק בירושֹלמי
ראיה אין א"כ ֹלֱקרות, ֹלת"ח גם ראוי מ"מ ִדאי"צ ִדאף ִדבארו השֱקֹל
הטור] מבנו [והוא הרא"ש פסֱקי בֱקיצור וע"ע שֱקרא, מהרא"ש גם
ֹלכאו' ִדהוא וצ"ע ִדגמרא, ִדינא מעיֱקר ומשמע צריך ת"ח ִדאף ִדסיים

וצ"ב. ברא"ש שהעתיֱק וכמו הגמרא, סוגיית כפשטות ִדֹלא

אי"צ ִדת"ח ִדיסוִד וביאר הפוסֱקים בהשמטת שעמִד שִדה מרומי ועיין
ִדעתו וֹליישב ֹלהמנע ראוי אִדם ִדכֹל אֹלא שינה אונס משום היינו
מתפיֹלה ה"ב פ"ז והרמב"ם אי"צ, בזה אנוס תורתו שמחמת ות"ח
וזה ת"ח השמיט וֹלכן ִדרחמי פסוֱקי חִד שיאמר שינה ִדאונס ִדין הביא
ִדֹלא הוה וגם שינה אונס הזכירו שֹלא בטוש"ע יועיֹל ֹלא ֹלכאו'
רש"י ֹלִדעת פי' ועוִד ֹלֱקמן, שיתבאר אי"צ ת"ח עֹל ור"י רש"י כסברת
כרא"ש ִדֹלא ִדזה הזכיר אך בעי פרשה חִד אבֹל פרשיות ג' אי"צ ִדת"ח
ִדאף אביי מֹלש' ע"ז צ"ע פרשהועוִד בחִד סגי בנ"א שאר ִדאף ורי"ף

כֹלֹל. אומר ִדאין משמע ִדרחמי פסוֱקי חִד ֹלמימר בעי ת"ח

המוזכ"ֹל בגמ' ִדהנה שיישב ז' אות הרא"ש עֹל שמואֹל תפארת וע'
וחטא מהרהור ִדֹלמנוע והיינו תחטאו ואֹל רגזו משום ִדטעמא מבואר
וחרב בגרונם ֱקֹל רוממות מֱקרא המזיֱקים מן ִדשומר אמרו זה ואחרי
ִדשֱקוע אי"צ ִדת"ח פי' וברש"י טעמים ב' ִדיש מבואר ביִדם פיפיות
ִדת"ח מבואר וברי"נ ִדחטא טעמא עֹל מבואר וזה השינה עִד בֹלימוִד
תמה וכן תפא"ש ותמה המזיֱקים מן משמרתו ִדתורתו משום אי"צ
הֱקשה ועוִד בכ"מ כמבואר טפי מתגרין בת"ח ִדאִדרבא במרומ"ש
עֹל ִדרֱק הסיֱק וע"כ ִדחטא כמה טעם עֹל נאמר אי"צ ִדת"ח תפא"ש
מזיֱקים משום אבֹל רש"י שֹל מטעמו אי"צ ִדת"ח נאמר ִדחטא טעם
וטור הרמב"ם פסֱק ומתיישב שמירה משום צריך ת"ח וֹלפי"ז צריך,
ת"ח שאמר אחר הזכיר הרא"ש וגם אי"צ, ִדת"ח כתבו ִדֹלא ושו"ע
צריך ִדֹלמעשה הרא"ש פסֱקי הֱקיצור ומתיישב ִדמזיֱקין ֹלטעם אי"צ
ֹלעשות ֹלעצמו ראוי אבֹל ֹלמצוה היינו אי"צ ת"ח שאמר ומה ת"ח, גם

הענין] בסוף נפֱק"מ [ועיין חיוב. אי"ז אך שמירה ֹלשם

פגעים שֹל שיר גם ֹלומר ִדצריך בירושֹלמי ִדאמר מיושב ועפ"ז
שאני ֹלהגן ותי' מִד"ת מתרפאים אין ִדהא והֱק' המזיֱקים, מן ֹלשמירה
וֹלפי"ִד תירוצו ע"ש מֱק"ש הירושֹלמי הֱק' ֹלא ֹלמה הר"י והֱק'
ִדֱק"ש מיושב מזיֱקים משום וגם חטא משום מציֹלה גם תפא"שִדֱק"ש
אֹלא אינו פגעים שֹל שיר אבֹל שמירה, גם יש וממיֹלא ֹלמצוה אומר
וכ"ה ֱק"ש גם שמירה משום ִדהכֹל ֹלשיטתו והר"י שפיר הֱק' ֹלשמירה
הֱק' מזיֱקים היינו מרגזו בתחיֹלה ומש"א סֱק"ב מג"א עי' תוס' ִדעת
ֱק"ש עֹל ֹלחזור כתב ברֹל"ט ִדהרמ"א נמי מיושב ועפ"ז ִדמ"ש, שפיר
ֹלומר שינה ִדעִד סֹלה וִדומו מֱקרא ויֹלפי מירושֹלמי והוא השינה עִד
עֹל הא"ר ותמה בגמרא כמש"א אי"צ ִדת"ח סֱק"ז ע"ז המג"א וכתב
המג"א פסֱק וֹלמה אי"צ פעם חִד אפי' אי"צ הגמרא ע"פ ִדאם המג"א
ֹלמימר בעי ִדמ"מ בגמ' ' אמרי ִדהא הֱקשה עוִד פעם, חִד רֱק בעי ִדת"ח
ֹלפני רגע עִד משמע וִדומו ִדמֱקרא הרמ"א וֹלפי ִדרחמי פסוֱקי חִד
מחצית ותי' ִדרחמי פסוֱקי השינה עִד יצטרך מֱק"ש ִדפטור אף השינה
וִדומו ִדין יש ִדאם צ"ב אך בתחיֹלה שֱקרא בֱק"ש בזה ִדיוצא השֱקֹל

בתחיֹלה, ֹלזה סגי בת"ח ֹלמה ממש ֹלשינה סמוך

וֹלא אחת פעם צריך ֹלמה ִדמשה"ֱק שפיר מיושב התפא"ש וֹלפי"ִד
ִדהוא סֹלה מִדומו ניֹלף השינה עִד ִדֹלחזור פשוט השינה עש ֹלחזור
סגי וזה פסוֱקי חִד בעי ומ"מ פטור ת"ח ומזה תחטאו ואֹל ִדרגזו ֱקרא
שמירה היינו פע"א ֱקר"ש עכ"פ ִדבעי ומה ֹלשינה הֹליכה ֹלפני
ובזה פסוֱקי ֹלחִד יוצא ובזה השינה עִד וִדומו ִדין ֹליכא ובזה ממזיֱקים
מג"א (וע"ע ממזיֱקים שמירה ומִדין פסוֱקי חִד מִדין הת"ח מחויב
פֹלוגתא אֹלא יחִד הטעמים ב' ִדיש כתפא"ש כ"כ משמע ִדֹלא סֱק"ב

ֹלכאו' ֹלפי"ִד הרמ"א וִדעת ובפוסֱקים ובראשונים בירושֹלמי
גם ֹלכתחיֹלה חייש ִדהרמ"מ ואוֹלי ִדמזיֱקים טעמא כֹלֹל ִדֹליכא

ִדמזיֱקין). ֹלטעמא

המיטה שעֹל בֱקר"ש ת"ח המפיֹלִדין ברכת עֹל ביאורים ֹלֱקט
טויב יואֹל טויבהרב יואֹל הרב



הִדין מֱקור

החיוב גִדר

הִדין טעם

פי' (כג,כִד). טרף..." יאכֹל עִד ישכב ֹלא יתנשא וכארי יֱקום כֹלביא עם "הן
הבא מזיֱק כֹל ומחבֹל אוכֹל שהוא עִד מטתו עֹל בֹליֹלה ישכב ֹלא רש"י
וכ"כ וכו' המֱקום ביִד רוחו ומפֱקיִד כיצִד ֹלטרפו,

בחיי. רבינו

אחִד ה' אומר כשהוא טרף, יאכֹל עִד ישכב ֹלא (פ"כ) רבה במִדרש ויסוִדו
נסמך והוא ובורחין, בשכמֹל"ו, אחריו ומֹלחשין מפניו, המחבֹלין נאכֹלין
ֹלהֱקב"ה... רוחו מפֱקיִד ֹלישן וכשבא הֹליֹלה. ֹלשומרי היום משומרי בֱקר"ש

ֹלישן מישראֹל אחִד "כשבא ויכוֹלו, ממִדרש (שכז) הרוֱקח הביא וכעי"ז
ֹלהֱקב"ה, שממֹליך עִד ישן ואינו

ובורחין." וכו' וחומֹלים הֱקב"ה שֹל שמו שהזכיר שומעין והמחבֹלין

אִדם שֱקרא אע"פ ריב"ֹל אמר ִד: בברכות בתהֹלים, מֱקרא יֹלפי' ִדיִדן ובגמ'
ואֹל רגזו ֱקרא מאי יוסי רבי אמר מטתו. עֹל ֹלֱקרותו מצוה בביהכ"נ ֱק"ש
שכתוב מה אמרו [ופירש"י סֹלה. וִדומו משכבכם עֹל בֹלבבכם אמרו תחטאו

כן]. אחרי בשינה סֹלה וִדומו בשכבך, שנאמר משכבכם עֹל ֹלבבך, עֹל

וכמו היא בפשטות מטתו, עֹל ֹלֱקרותו הגמ' בֹלשון
ֹלשון נֱקטינן מזיֱקין ומשום בִדרבנן ִדאף ִדחזינן בגמ' חיות המהר"צ שהעיר

בִדאורייתא]. ִדרֱק סה"מ עֹל אסתר כמגיֹלת [וִדֹלא מצוה

(תשו' הרשב"ש וכ"כ מזיֱקים משום מצוה ִדהוא פי' הראבי"ה אך
תֱקנו שֹלא המטה שעֹל "שֱק"ש ֱקעִד)
הימנו..." בִדיֹלין המזיֱקין שיהיו כִדי א"נ ִד"ת מתוך ֹלישן אֹלא חז"ֹל אותה
ֹלזה סמך והביאו אֹלא מצוה ִדאינו בשמו (רֹלט,א) הברכ"י הביא וכן

בעֹלמא. אסמכתא הוא ֱקרא" "מאי בגמ' ִדאמרי ִדבכ"מ

הנֹלמִד ִדין שהוא מבואר (א,א) הירוש' עֹל החרִדים בפי' ומאיִדך
ובשכבך. ישכב בג"ש וִדרשי' מהפר'

שֹל חרב אוחז כאֹלו מטתו עֹל ֱק"ש הֱקורא כֹל יצחֱק א"ר (ה.) שם בברכות
מטתו עֹל ֱק"ש הֱקורא כֹל יצחֱק וא"ר וכו' המזיֱקין] [ֹלהרוג ביִדו פיות שתי
ריש התוס' וכמ"ש ראשונים הרבה נֱקטו וכך וכו'. הימנו בִדיֹלין מזיֱקין
וכן אינה המטה שעֹל ִדֱק"ש מאימתי) (ִד"ה ברכות
רש"י ובִדברי הִדין במֱקור וכ"ה ואיפסיֱקא), (ִד"ה שם יונה ברבינו מבואר
ֱקורהו. המזיֱקין מפני שרֱק מוכחת השמועה ִדכֹל הראבי"ה וכ"כ כנ"ֹל. בפר'

ֹלֱק']. [עי' בירוש' כן ומפורש

אינו ִדת"ח (ה.) בגמ' כִדמוכח כִדי שהוא מצינו טעם ועוִד
מֹלוניֹל הר"י וכ"כ במשנתו שרגיֹל מתוך ופירש"י זה. ִדין בכֹלֹל

שיֹלך כִדי מטתו, עֹל ֹלֱקרותה מצוה (ִד:)

בזה ויש
אח"כ וֹלִדבר ֹלאכוֹל שֹלא ז,ב) (תפיֹלה מנוח רבינו כמ"ש ֹלִדינא נפֱק"מ

פמ"ג. עי' פטורות, ִד"ת ִדמצִד נשים ֹלענין נפֱק"מ ועוִד

ממזיֱקין, השמירה טעם עֹל פֹליג ֹלא מ"מ טעמא ֹלהך ִדמ"ִד צ"ֹל ובפשטות
(כנ"ֹל). הרשב"ש שהביאם וכמו

שֹל ִדֱק"ש המ"ע ֹלֱקיים המטה שעֹל ֱק"ש ִדתֱקנו היא בראשונים ג' שיטה
ִדהֱקריאה מהירוש' הר"ח הוכיח וכך רֹלה], [בטור עמרם רב כ"ִד ערבית.
בֱק"ש היא ברכות ִדריש ומתני ִד"ת, מתוך ֹלתפיֹלה ֹלעמוִד היא בבהכ"נ
הארחות וכ"כ מטתו. שעֹל
ֱקריאה חובת יִדי ֹלצאת כִדי מטתו עֹל ֹלֱק"ש טעם נותנין "ויש חיים

ברכות. בריש הנ"ֹל ִדתוס' אֹליבא רש"י וכ"ִד בעונתה."

ֹלשמירה פס' מטתו עֹל שאמר ריב"ֹל עֹל בגמ' שהֱק' טו: שבועות ועי'
כן הֱק' ִדֹלא ִדמהא המהרצ"ח והוכיח בִד"ת, ֹלהתרפא אסור והרי ממזיֱקין,

מטתו עֹל ֱק"ש ִדאמירת חזינן ִדהכא, מימרא עֹל

מטתו, עֹל שמע את ֱקורא

אֹלֱקינו ה' שאומר טרף יאכֹל עִד ישכב ֹלא
אחִד. ה'

ִדרבנן, מצוה מצוה

חובה. וֹלא
ִדרבנן, וֹלא ִדאוריתא ֹלא מצוה אינה

מנהג.

ִדאורייתא

המזיֱקין. בשביֹל אֹלא

ִד"ת מתוך ֹלישן

תורה. ִדברי מתוך מטתו עֹל ֹלשכב

כִדי
ִד"ת. מתוך שיישן

ממזיֱקין, ֹלהגן אינה
בפנ"ע. מצוה היא אֹלא

מֹלשון ֹלה"ר ויתכן

ושכבת ֹלבוראך, וֹלברך עצמך וֹלֱקִדש מטתך, עֹל בֱק"ש זהיר הוי "בני הגִדוֹל ר"א צוואת
מצוה. וֹלא ההנהגה מסִדר ִדהוא ומשמע שנתך..." וערבה

ֹלֱק']. [ראה

ופירש"י ֱקר"ש, בֹלא תגנו ֹלא ִדאמרי איכא ארמית, מטת עֹל תשבו ואֹל ח: ברכות ועי'

הִד"ת. מצִד הֱק"ש ִדמעֹלת ומשמע ארמית, ֹלמטת ִדומה מטתך שתהא

מטומאה.] ֹלשמירה הוא ִד"ת מתוך השינה ִדענין ט"ז) ִד"ח (חוֹלין שֹל"ה [ועי'

בֹלֱק. בפר' ֹלרש"י בברכות מרש"י יֱקשה ֹלא ובזה

ע"י הוא המזיֱקין ממנו ֹלהסיר הֱק"ש ִדתועֹלת משמע יצחֱק ר' בִדברי שאף ובאמת
שבה, הִד"ת בצירוף הוא הֱק"ש ִדכח שביאר פנ"י ועי' עי"ש, תורה", אֹלא עוף ["אין תורה

עי"ש.] פי"ח, העבוִדה נתיב במהר"ֹל וכעי"ז

א). (ֱק"ש ובאו"ז (א) ובראבי"ה (ֱקכב) בראב"ן ומובא

הֱק"ש ִדֹלר"י יצחֱק, ר' עֹל פֹליג ִדריב"ֹל ציון בבני וכ"כ

וחיוב. היא ֹלריב"ֹל אבֹל עצמו, מצִד חיוב ואינו שמירה מצִד מצוהרֱק

ממזיֱקין שמירה

חכם תֹלמיִד

כוונה

יצא בשחר בביהכ"נ שמע את הֱקורא תני (ו.) ה"א פ"א ברכות בירוש' אי'
וכו' בין מה מִד"ת]. בתפֹלה ֹלעמוִד ֱקורין [אֹלא יִד"ח, יצא ֹלא בערב יִד"ח,

בזמנה] בבהכ"נ שיֱקראו בערב תֱקנו ֹלא [ֹלמה
צריך ובֹלא"ה ִדהואיֹל הפ"מ [ופי'
ֹלא שאז ע"ז יסמכו שֹלא כִדי בבהכ"נ ֹלתֱקן רצו ֹלא ֹלמטתו, סמוך ֹלֱקרוא

מטתו]. עֹל שוב יֱקרא

התורה ציווי ִדזהו בֹלֱק) (בפר' רש"י ִדברי עפ"י ִדכ' שם החרִדים בפי' ועי'
המזיֱקין. ֹלהבריח כִדי בערבית, ֱק"ש ֹלֱקרוא

ואתחנן בפר' התוס') מבעֹלי הֹלוי (ֹלר"י רזא הפענח ֹלמש"כ בזה ֹלציין ויש
בִדֹל"ת, ומסיים בשי"ן מתחיֹל הפסוֱק ישראֹל, שמע (ו,ִד)

שֹל שמו שהזכיר שומעין "והמחבֹלין (ֹלעיֹל) ברוֱקח שהובא המִדרש ובִד'
מצִד אֹלא ֱק"ש, שֹל סגוֹלית אמירה זו ִדאין מבואר עֹליו" וחומֹלים הֱקב"ה
היא ממזיֱקין ִדהשמירה משמע בתר"י אך עומ"ש. ֱקבֹלת ע"י הֱק"ש תוכן
ועי' כוונה. שום ֹלֹלא בעֹלמא הפס' באמירת
חיוב ֹלמֱקיים כִדוגמא יצחֱק ִדר' ֹלמימרא ִדמייתי תֱקי"ג הריב"ש בשו"ת
המצוה. שכר אֹלא הִדין טעם אינה ממזיֱקין ִדהשמירה ומשמע כך. ששכרו

את ֹלהבריח המערב בתֹלמוִד פי' זו ֱקריאה וטעם (ִד:) המאירי כתב
אצֹלי וביאורו המזיֱקים,

השניות, באמונות יטעה שֹלא השם את ֹליחִד הפנאי בעתות והזֱקיֱקוהו
מהם. בטוחה מטתו תהא הראויה הכונה עֹל וכשיֱקרא

מיבעי ת"ח אף אביי אמר צריך. אין הוא ת"ח אם נחמן רב אמר (ה.) בגמ'
אֹל ה' אותי פִדית רוחי אפֱקיִד ביִדך כגון ִדרחמי, פסוֱקא חִד ֹלמימר ֹליה

אמת.

בכך. ִדיו תמיִד, גרסתו עֹל ֹלחזור במשנתו שרגיֹל רש"י, כ' הפטור וטעם
בכֹל ִדהא צריך אינו ִדת"ח מֹלוניֹל הר"י וכִדכ' בִד"ת ִדעוסֱק מצִד ומשמע

בִד"ת. עוסֱק הוא עת

הטעם ֹלפי והוא משמרתו, ִדתורתו משום הטעם כ' והמאירי יונה רבינו אך
"תורתו - נטירותא א"צ ת"ח ֱקח. ב"מ רש"י [ועי' ממזיֱקין. ֹלשמירה ִדהיא

עֹליך"]. תשמור בשכבך כִדכתיב משמרתו

א"צ ִדת"ח ֱקאמרינן ֹלא וע"ז הת"ח נפטר ֹלא שמירה ִדמצִד הרשב"ש וִדעת
עֹליו, ֹלהגין א"נ ִד"ת מתוך שיישן כִדי ִדֱק"ש טעמא "אֹלמא אביי, וכִדברי
חִד ֹלמימר בעי הגנה ומשום בתורה, עוסֱק הוא שכבר א"צ ת"ח ומשו"ה

ִדרחמי..." פס'

פרשיות ג' כֹל ֹלֱקרוא ִדצריך ֱקאמר ִדריב"ֹל רש"י ֹלשי' ִדפי' מרומ"ש עי'
ראשונה פרשה אבֹל משמרתו, ִדתורתו א"צ ִדת"ח ר"נ אמר וע"ז ֹלשמירה,

צריך. וִדאי

בת"ח מיירי ִדס"ֹל רֱקח המעשה וכ' זה, ִדין השמיטו והטור הרמב"ם
ִדס"ֹל הרמב"ם בשי' כ' ובמרומ"ש וֱק"ש. מתפֹלה ופטור אומנותו שתורתו
כן ועֹל מעיניהם שינה מנִדִדין ִדת"ח משום הוא צריך אינו ִדת"ח ִדמה
שנרִדם אִדם בכֹל הִדין ִדכן ֹלהר"מ וס"ֹל ֱקר"ש, א"צ באונס כשנרִדמים
ציון בני ועי' וִדיו. ראשון פס' ֱקורא שינה אנסתו ִדאם בה"ב וכִדכ' באונס,

כראוי. ת"ח אין ִדהאיִדנא שמואֹל תפארת ועי' רֹלט.

רבינו המטה, שעֹל בֱק"ש עומ"ש וֱקבֹלת כוונה בעי אם הראשונים נחֹלֱקו
שעה"מ, בֱק"ש ֱק"ש יִד"ח יוצאים שאין ִדמה כ' ואיפסיֱקא) ִד"ה (ב. יונה
עומ"ש, ֹלֱקבֹלת הֹלב כוונת בעי וגם מכוון, אינו המזיֱקין מפני שהיא ִדכיון

עי"ש.

שכ' חיים בארחות וכ"ה ֹלֱקוראה שצריך כ' (ִד.) המאירי אך
אֱקב"ו אמ"ה בא"י זו ברכה מברך שמע שֹל זו ֱקריאה ֹלפני שכותב מי ויש

שמע, את ֹלֱקרוא
אנסתהו ואם ז,ב) (תפיֹלה הרמב"ם [עמ"ש מנוח רבינו וכ"ִד
ֱק"ש ֹלֱקרות יכוֹל שאינו ונמצא שינה אנסתהו אם ראשון] פס' ֱקורא שינה
וכ"כ
אמרו מהפס' המטה שעֹל ֱק"ש עֹל שִדרשו מה הירוש' ֹלבאר משה הפני

ֱק"ש, ִדזהו בֹלבבכם,

ִדהוא ִדס"ֹל במאירי כִדמוכח שמירה, משום ִדהֱקריאה ֹלטעם אף וכ"ז
משמע וכן ויראה. באימה ֹלֱקרותה שצריך כ' גופא ובהא המזיֱקין ֹלהבריח
עִד ישכב ֹלא עִד ישן "ואינו הרוֱקח שהביא במִדרש
וכו'" שומעין והמחבֹלין אחִד. ה' אֹלֱקינו ה' שאומר טרף יאכֹל

המזיֱקין. בורחים ועי"ז עומ"ש, ֱקבֹלת ִדבעי מבואר

שמע ֹלֱקרות צריך אִדם
המזיֱקין את ֹלהבריח בשביֹל בערב בביתו

שֱקורין מכאן
השִדין. ֹלהבריח שמע

הכוזבים, הִדעות והם היִדועים המזיֱקים

ע"ז מכוון אינו מטתו שעֹל ובאותה

וביראה. באימה

עֹליו ֹלהמֹליכו שֹלימה שמים מֹלכות עוֹל עֹליו ֹלֱקבֹל כִדי
שֹלם. בֹלבב

בכוונה.

הֹלב. כוונת שצריך

ֹלהֱקב"ה, שממֹליך

כוונה]. בענין בזה ֹלֱק' [ראה

רש"י בשי' והנח"ִד הפנ"י עפ"י י"ֹל ִדערבית, ִדֱק"ש מ"ע ֹלֱקיים שהוא ִדֹלעיֹל הג' וֹלטעם
ֱקרא שכבר כיון א"צ ִדת"ח א"ש העם. ֹלהמון הוא המטה שעֹל בֱק"ש ֹלצאת ִדהתֱקנה

כשתחשך. מיִד

ֱקורא.] בֹלא"ה ראשון פס' שהרי הֱקריאה, בכֹל כוונה ִדבעי [ומבואר

הציון הציוןשער שער הציון הציוןשער שער
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ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או

מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת
בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

חוִדש ראש - פנחס
כֹלים טביֹלת - מטות

החורבן אבֹלות - ִדברים

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי

עִד רֱק [יתֱקבֹלו ֹלהנ"ֹל ִד"ת
חמִד שִדי רח' יוסף בית אוצה"ס בפתח ִדפרשה עומֱקא בתיבת

הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או
ִדיסֱקים. או כתבים ֹלהחזיר אחראית המערכת אין

וטֹל']700 מֹלא שם [בצירוף ֹלהניח מיֹלים]אפשר

במז"ט במעונם שהשמחה הרה"ח בסיוע

שֹליט"א ויספישהרב חיים שמואֹל

טוב מזֹל ברכת מאחֹלת ִדפרשא עומֱקא מערכת
ִדאתרא המרא ִדרכנו מכוון ֹלמורינו

ני"ו ֹלבנו הנישואין שמחת ֹלרגֹל שֹליט"א רבי ֱקסֹלרהגאון אורימאיר
נחת ורוב מנוחה מתוך ממֹלכתו עֹל ימים יאריך

שֹליט"א שכטרהרב יוסף צבי
בנו הוֹלִדת ֹלבנוֹלרגֹל מצוה הבר ֹלרגֹל

1 מס"י ברח' זכר חיים"השֹלום "מאור בביהמ"ִד ֹלתורה העֹליה
בשעה התפיֹלה 7:25תחיֹלת בשעה חיים" "מאור בביהמ"ִד בשב"ֱק אי"ה התפיֹלה9:45הברית אחר

ע"י נתרם זה גֹליון

שֹליט"א זיכרמןהרב משה
הֱקריהמנכ"ֹל שיווֱק

וחיֹלו כוחו יישר
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נושא

גמרא

יומי ִדף

בֱקיאות

יומי ִדף

נִדה

בֱקיאות

סת"ם ה' ֹל"ב סי' מ"ב

שבת ה'

גמ'

בֱק'

ֹליום כעמ' - גמרא

ֹליום עמ'

יומי ִדף

יומי ִדף

מציאות אֹלו עִדיף

ֹלחוִדש ִדף 2

גמ'

ש"ס ֱקנין

יומי עמוִד או ִדף

הספֱק הֹלכה

סוכה

גמ'

גמ'

משה זכרון

ברכפֹלִד

שִד"ח חברון

משה זכרון אזור

מנחם אוהֹל

אוה"ח הישיבות חניכי

תפיֹלה בית

יצחֱק היכֹל אזור

יצחֱק שיח

יצחֱק היכֹל אזור

המרכזי ביה"כ אזור

יצחֱק היכֹל אזור

ברכפֹלִד עֱקיבא ר'

המרכזי אזור

ֱקמ"ח אזור

יחזֱקאֹל אור

יצחֱק בית

פתוח

ברכפֹלִד

חיים מאור

פתוח

הנשיא יהוִדה

זכריה נרות

4:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

2:30-3:45

3:00-4:00

4:00-7:00

4:00-7:00

5:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

8:30-10:00

9:00-1:00

8:30-10:00

9:00-10:30

10:00-11:00

9:00-10:30

9:00-11:00

9:00-10:00

8:00-10:00

9:00-10:30

9:00-11:00

9:00-10:30

9:00-10:30

7:00-8:00

6:45-7:45

9:00-12:00

12:00-13:00

9:00-1:00

(גמיש) ברכפֹלִד

ברכפֹלִד

גמיש

אוה"ח הישיבות חניכי

ברכפֹלִד

25

הֹלימוִדזמן מֱקום

ֹלחברותות ִדרושים
עיון גמרא

הש"ס מפעֹל גמרא

יומי ִדף

יומי ִדף

/עיוני משניות

ֹלכוֹלֹל ֹלהצטרפות אפשרות

9:00-1:00

7:00-8:00

7:00-8:00

9:00-1:00

9:00-1:00

9:00-1:00

9:00-1:00

הִדרומית הגבעה אזור

נתיה"מ הישיבות 77חניכי

ברכפֹלִד

אוה"ח הישיבות חניכי

יצחֱק שיח

ֱק"ס או ברכפֹלִד

אוה"ח הישיבות חניכי

עיון ֱקיִדושין

עיון

עיון

והיתר איסור
זבחים

בֱקיאות גמרא

נִדה הֹלכות

חברותא ֹלֱקביעת

9141217
2 ה4 מ מ י ב ת ו ע ש

כה
ות

ואאתורבחֹלתב
יש

רוע ֱקובעי
עיתים

ֱקר
בו

אחה"צ
ערב

ִדפרשה עומֱקא העֹלון ֹלכבוִד

הגאון ספר ֱקרית העיר ורב העיר מייסִד ִדוִדי ֹלע"נ שיצא העֹלון ֹליִדי נזִדמן
זצוֱק"ֹל. ֱקסֹלר שמחה רבי

ומֱקוִדש, תִדיר בִדין ִדומב אי"ש הרב שכתב מה עֹל תגובה ֹלכתוב חשבתי

ספֱק שזה והגם א'. ס"ֱק תרפ"א הט"ז כִדברי ֱקוִדם, שתִדיר כתב הרע"ב גם
ברכת ֱקוִדם, מה שנחֹלֱקו ב' הֹלכה פ"ז יומא הירושֹלמי המֱקור אוֹלי בגמ'
נחֹלֱקו וכן תִדיר שזה כיון ֱקוִדם היין שברכת ופוסֱקים היום, ֱקיִדוש או היין
היום ועבוִדת תִדיר שמוסף מוסף, או היום עבוִדת - ביו"כ ֱקוִדם מה שם
ומה עִדיף, שתִדיר רואים א"כ ֱקוִדם שמוסף שפוסֱקים וכיוון מֱקוִדש
שתמה הש"ס בגֹליון שם עיין מֱקוִדש נֱקרא שֱקיִדוש הירושֹלמי שנוֱקט
ז' סימן באו"ח ורע"א נ"א ברכות צֹל"ח עיין אוֹלם מֱקוִדש נֱקרא מִדוע
שֹל המֱקור זה אוֹלי מֱקוִדש. נֱקרא הִדאורייתא ִדרבנן ֹלגבי שִדאורייתא
מֹלבִד שמהפס' ִדוִד מֱקִדש עיין הבבֹלי וגם ֱקוִדם שתִדיר ֹלפסוֱק הרע"ב
תִדיר תִדיר וֹלא תִדיר שֹל הִדין נֹלמִד ע' ִדף ביומא שהביאו הבוֱקר עוֹלת
עם ֱקרב שמוסף מסויים ִדין שיש שנחֹלֱקו המג"א כִדעת שֹלא וזהו ֱקוִדם,
בענין הארכנו אחר ובמֱקום ֹלא או כרגֹל ִדינו יו"כ אם ונחֹלֱקו ברגֹל התמיִד

הנ"ֹל.

ֱקונשטט יחיאֹל אֹליעזר הרב
תורה ֱקוֹל ישיבת מראשי
משה" "ִדעת כוֹלֹל ראש

תגובות
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