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שמע קריאת הלבות
ם. פעמים שמע קריאת לקרות והיא אחת עשה מצות ז אלו בפרקים זו מצוה וביאור כיו

משנו! כסףpראש פרקמשנה כסף
ק ר אם והיה נקדימה מינו העם וזה בלבד הזכירה על לא שמוע אם בוהיה וה5 המעשה לב״ה בין לב״ש דבין י״א.) דברכוח(דף ע״ק מפורש .וכו׳ בכל פעמים א א פ

כל. מעשה על צווי בה אין ויאמר המעשה על צווי בה יש שמוע אם שוהיה לויאמר שמוע אוחה קוראין היאך שנחלקו אלא שמע את קוראים ביום פעמים
המשנה ופירוש הזכירה על לצווי המעשה על הצווי להקדים וראוי זכירתן על אלא המצות וב״ה ובקומך בשכבך שנאמר יעמדו ובבקר ויקראו יטו אדם כל בערב אומרים ב״ש וז״ל

בוהיה שנזכר המצות שמעשה לפי לויאמר שמוע אם והיה קדמה למה היא כך רבינו לדעת בשעה ובקומך בשכבך נאמר למה א״כ בדרך ובלכתך שנאמר כדרכן קורץ אדם כל אומרים
 אדם בני שדרך ובשעה שוכבים אדם בני שדרך

 ק״ש והקדים דב״ה לישנא נקט ורבינו עומדים.
 וטעמא ברישא לילה של דקרא כלישנא לילה של

 הוא הלילה מן היום .דתחלת משום דקרא
:וכו׳ ערב ויהי כדכתיב

 מתוך מתבאר כך .וכו׳ קורא הוא ומה ב
:בסמוך שאכתוב המשנה

 (דף דברכות פ״ב .וכו׳ לקרוס ומקדיטין
)י״ג  פרשת קדמה למה ריב״ק אמר .

 שמים מלכות עול עליו שיקבל כדי לוהיה שמע
 אם והיה מצות עול עליו יקבל ואח״כ תחלה
 ביום בין נוהג שמוע אם שוהיה לויאמר שמוע

 כלומר ביום אלא נוהג אינו ויאמר בלילה בין
 ודע • ביום אלא נוהגת שאינה בציצית דמשתעי
 שמוע אם והיה ואחריה הנכונה רבינו שגירסת

 מצאתי וכך המצות כל שאר על צווי בה שיש
 שיש בספרינו שכתוב כמו ולא מדוייק בספר

שעל לימא דהא המצוח כל זכירת על צווי בה

ם א י מ ע ובבקר. בערב ק״ש קוראין יום »בכל פ
 שדרך בשעה ובקומך ובשכבך שנאמר

 בני שדרך ובשעה .לילה הוא וזה שוכבין אדם בני
 שלשה קורא הוא ומה ב * יום הוא וזה עומדין אדם

 ומקדימין .ויאמר שמוע אם והיה שמע הן אלו פרשיות
 ואהבתו השם יחוד בה שיש מפני שמע פרשת לקרות

 ואחריה .בו תלוי שהכל הגדול העיקר שהוא ותלמודו
המצות. כל שאר על(זכירת) צווי בה שיש שמוע אם והיה
 זכירת צווי בה יש היא שגם ציצית פרשת כך ואחר

 בלילה גוהגת ציצית מצות שאין אע״פ ג •* המצות כל
מצרים יציאת זכרון בה שיש מפני בלילה אותה קודאין

ומצוה
: כ׳׳מ סימן א״מ טזי י״יו עשין סמ״ג א

משנה לחם

 וזכירת בלילה בין ביום בין נוהג שמוע אס
 נוהג אינו בויאמר שנזכר ציצית שע״י המצות

 אלא אינו הציצית שהוא המזכיר רצוני ביום אלא
 לויאמר שמוע אם והיה לההדיס ראוי וא״כ ביום

 קוראים אנו למה טעם לנו לתת רצה ורבינו
 למה טעם לנו נתן גררא ואגב ציצית פרשת

 זכירת צווי בה שיש טעם לי למה וא״ת נתאחרה.
 יציאת זכירת בה שיש משום ליה היפוק המצות
 ובלילה ביום מצרים יציאת להזכיר ומצוה מצרים

 מטעם אלא אותה קורץ היינו לא שאילו י״ל
 שמע עם אותה מצרפים היינו לא מצרים יציאת
 לפי אבל מענינס שאינה שמוע אה והיה
 עם נצטרפה המצות כל זכירת ציווי בה שיש

 בקריאת להם שנצטרפה וכיון אלו פרשיות
 אלא נוהגת אינה ציצית שמצות אע״פ היום
 : ללילה יום בין לחלק חכמים ראו לא ביום

כלומר . וכו׳ ציצית מצות שאין ע״פ אף ג
כיון

למלך משנה
א ״ ק אומרים ביש י״א:) (דף דברכות קמא פרקא משנה .וכו׳ יום בכל פעמים א פ ר אחת למצזס אלו ג״פ קריאות מנה הנה (א״ה’ .כו׳ ק״ש קוראין יום נכל פעמים א א פ

:ע״ג) ס״ג דף ח״א מצוחיך גדין דרשותיו נמר המחנר ה׳ נ!ה מ״ש ועיין ;כב״ה והלכה וכו׳ אדם כל אומרים וביה וכו׳ ויקרא יטה אדם כל בערב
)י״ג (דף דברנות ב׳ פרק ריש .וכו׳ קורא הוא ומה ב ם"ג אמר וכו׳ בתורה קורא היה :

 ולעשות ללמוד בו יש שזה לויאמר שמוע אם והיה לקדימת אמר טעם נחנו בברייתא עיב) ייד (דף ובגמרא מפנה) בכסף וכו׳(ועיין קדמה למה קרחה בן יהושע רבי
לקרות ומקדימין שכתב לשונו מתחילת שנראה כמו לזה זה לקדימתן טעם לתת שכוונתו כיון עליו לתמוה יש וא״כ הטעמים מאלו א׳ כסב לא ורבינו ע״כ. לעשות אלא בו אין ויאמר

טעם אינו שנותן'הוא שהטעם מזה עוד וקשה בגמרא האמורים הטעמים מן א׳ לויאמר שמוע אם והיה לקדימת טעם לתת לו היה וא״כ לקדימסה טעם לחת שבא משמע וכו׳
 והיה ואחריה כמ״ש המצות כל זכירת צווי אלא בה אין נמי שמוע אם שוהיה שמוע אם לוהיה לאיחורה טעם זה ואין וכו׳ צווי בה יש היא שגס ציצית פ׳ ואח״כ כתב שהרי כלל
 אחר שמוע אס והיה פרשת כתובה בתורה שהרי כלל קושיא אינה שזו לויאמר שמוע אס והיה לקדימת טעם לסת רבינו רצה שלא לתיז ונראה .וכו׳ צווי בה שיש שמוע אס

ככתוב שמע אחר היא שמוע אס והיה שהרי סדר קצת יש עסה אבל בחורה מהכתוב סדר שום כאן אין שמוע אס לוהיה ויאמר נקדים אם וא"כ ויאמר אחר ושמע שמע פרשת
בה שיש מפני שמע קדימת שטעם תירץ לזה . התוספות וכדכסבו פתורה כתובה שכך מפני לשמע ויאמר להקדים ראוי שהיה הקושיא אבל .ביניהם ויאמר הפסק שום בלי בחורה

ביניהם נפסיק ולא שמוע אם והיה שהוא פתורה הכתוב סדר קצת לשמור כדי נתאחרה שבדין ויאמר פרשת לאיחור טעם למת צורך אין לקדימתה מעם שנתן וכיון .ה' יחוד
שהוזכר בתורה אחרת פרשה יש הרי מצרים יציאת פה שיש מפני אס הפרשה זאת קוראים אנו למה מעם לתת הכוונה וכו׳ היא שגם ציצית פרשת ואח״כ ומ״ש .וכדכסיבנא כלל

:המצות כל זכירת בה שיש מפני הוא הטעם אלא מספיק לבד הטעם זה שאין אמר לזה גררא אגב אלא מצרים יציאת כאן הוזכר לא שהרי בפירוש מצרים יציאת פה
 וזכרתם אוחו וראיתם כמש״ה ציצית ע״י אלא באה הזכירה שאין כיון וי״ל המצות כל זכירת צווי בה שיש מפני בלילה לאומרה ראוי מ״מ בכך מה וא״ת .וכו׳ ציצית מצות שאין אע״פ נ

אס תזכור למען שנאמר בלילות אותה מזכירין לכך בלילות אפילו אותה שמזכירין מצרים יציאת בה שיש מפני אלא להזכירה ראוי היה לא בלילה נוהג אינו וציצית
יום

עוז מגדל
 ציצימ מצות שאין אע׳־ם : י״ג) (דף קורא היה שרק .המצות כל עד כו׳ שמע ס׳ לקרות וטקדימין : וגתוספתא י״א) (דף דנרנות פ״א ויאמר. עד נו׳ ק״ש קורין נכליום פעמים א

:י״נ) (דף דנרנות ש״ק סוף .ק״ש מקראת עד נו׳ גלילה ’
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ת ז דין ביום אלא נוהג אינו והציצית בציצית הנתוב תלאו בויאמר הנחוב המצות מבירת כיון כו ר נו׳ אלו ב ם :ל׳׳ג.) (ברצוס עומדי( אין בא׳ .ו . ונו׳ לחסום שהתקינו מקו
לקצר רשאי אינו להאריך שאמרו מקום י״א.) (דף דברנות א״ק סוף משנה יציאת להזניר ומצוה מצרים יציאת זנירת בה שיש 'מאני אלא בלילה אותה נקרא שלא הוא

לתתום רשאי אינו לחסום שלא לחתום שלא רשאי אינו לחתום להאריך רשאי אינו לקצר אסחלא בלילה גאולה אתחלא בי מ"מ היתה ביום גאולה דעיקר דאע״ג ובלילה ביום מצרים
ת(דף קמא ארק סוף משנה והדין . לילה ולאהרן למשה ארעה ויקרא נדנסיב ק א״ר ובירושלמי י״ב דברנו אותח ארוך ממבע בברוך חותם ואינו בברוך אותח קצר ממבע יו

 שנאמר בלילות מצרים יציאת מזנירין מ״ב)
 ימי נל מצרים מארן צאתך יום אח תזבור למען
 : הלילות חייך ימי בל הימים חייך ימי חייך

א ד ר קו . ונו׳ גומר בשהוא שמע קריאת ה
)נ״ו (דף באסחים  מקום ארק .

 יעקב בקש לבניו יעקב ויקרא רשב״ל אמר שנהגו
 אמר שבינה ממנו ונסתלקה הימין קן לבני) לגלות
 ממנו שיצא נאברהם בממתיאסול יש ח״ו שמא

 לו אמרו עשו ממנו שיצא יצחק ואבי ישמעאל
 שאין נשם אחד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל שמע בניו

ך אחד אלא בלבך  אחד אלא בלבבנו אין נ
 שם ברוך ואמר אבינו יעקב אסח שעה באותה

 היני רבנן אמרי .ועד לעולם מלנוחו כבוד
 נימריה לא רבינו משה אמריה לא נימריה נעביד

 אוחו אומרים שיהיו התקינו יעקב אמריה הא
 אומרים למה מעם נתן לא ורבינו . בחשאי

די המעם הוא דברור בלחש אוחו  בינו להבדיל נ
מעם לתת אלא בא ולא בחורה שנתוב למה

 למען שנאמר ובלילה ביום מצרים יציאת להזביר ומצוה
. חייך ימי בל מצרים מארץ צאתך יום את תזבור

 הנקראת היא זה םדר על אלו פרשיות שלש וקריאת
 גומר בשהוא שמע קריאת הקורא ד צ שמע קריאת

 מלבותו בבור שם ברוך בלחש [א] אומר ראשון פסוק
 אלהיך יי׳ את ואהבת בדרבו וקורא וחוזר *ועד לעולם

 שבשעה בידינו היא מםורת בן ולמהקורין סופה. עד
 מיתתו בשעת במצרים בניו את אבינו יעקב שקבץ

 אברהם בה שהלך ה׳ דרך ועל השם יחוד על וזרזם ציום
 בבם יש שמא בני להם ואמר אותם ושאל אביו ויצחק

 שאמר בענין השם ביהוד עמי עומד שאינו מי פסלות
בולם ייענו וגו׳ אשה או איש בבם יש פן רבינו משה לנו

_ ........................, . שמע בלומר , אחד יי׳ אלהינו יי׳ ישראל שמע ואמרו
א) ואמר הזקן פתח / אחד יי׳ אלהינו יי׳ ישראל אבינו ממנו 1’שיויי מכאן לדקדק יאין אימי אומיי® למה תנ א(  דהאי מריה רחמנא בריך דאמר דההו

יהבך ולא לן דיהבך דאמר מההוא וגם שיתא שקורין לומר שהוצרנו ביון רם בקול ש ק ך ל,״,י ל,״, ת ד. לעולם מלבותו בבוד שם ב ע ששינה אע״ש מלהודוס אותו ו&מרו לעשרא נהגו לפיבך ו
 ממעבע שינה ומנימין הגומל בברנת ממנובע פםוק אחר הזקן ישראל בו ששבח שבח לומר ישראל שאומרים ישראל שמע משסוק להבדילו כדי

כל : עכ״ל יצא ואעש״ה p ברכת . ולאחריה לפניה מברך שמע קריאת והקורא ה • זה לו אימא לעולם שארק״ש אבל רם בקול אותו שאינו ו
׳5אמשן,צ, אומר מ^ףך ובלילה .לאחריה ואחת לפניה שתים מברך ביום , ד ״ , ״, ״ r ו,

חנינא בר דרבה י ^ י u בשנ״^׳׳י אבל רם בקול א בלחש אוחה קורא

 מקום ש״ק דברנות ובחוסשחא בברוך וחותם
 אינו לקצר לקצר רשאי אינו להאריך שאמרו

י אינו לחתום להאריך רשאי ^  לחתום שלא ר
 לשתוח לחתום רשאי אינו לחתום שלא

 אינו לשתוח שלא לשסוח רשאי.שלא אינו בברוך
 ונתב .רבינו לשון הוא ונך לשחוח רשאי
 יוצר ברנת שנקראת המשנה בשירוש רבינו

 ברנה שבל לשי קצרה עולם ואהבת ארונה
 ברוך ובסושה ברוך בתחלתה שיש

 קצרה נקראת נן ושאינו ארונה נקראת
 שאמרו מקום רבינו לדעת המשנה שירוש וא״נ

 בברוך בה ולחתום להתחיל נלומר להאריך
 או להתחיל שלא נלומר לקצר רשאי אינו
 שלא בלומר לקצר שאמרו מקום לחתום שלא

 רשאי אינו לחתום שלא או בברוך להתחיל
 : לחתום או בברוך להתחיל נלומר להאריך

ב ת נו׳ ממנובע המשנה בל הרמ״ך כ  וחוזר ו
עובדא מההוא נהירא ולא ;ומברך

 ומ״מ .בחשאי אלא לקרותו שלא אינא קשידא
 שקבן שבשעה שנתב רבינו בלשון לדקדק יש

 וזה ונו׳ השם יחוד על וזרזם ציום ונו׳ יעקב
 לגלות שביקש אלא בגמרא שהוזבר מצינו לא
 שביקש לבסוב רצה לא שרבינו וי״ל . הימין קן

 לשי שבינה ממנו ונסתלקה לבניו הקן את לגלות
 שבשהזנירו סובר ז״ל והוא מענינו שאינו

 היינו שסול בממתי יש ח״ו שמא אמר בגמרא
 דאילו ואילך מנאן השם יחוד על שהזהירם

 במעשיהם צדיקים בולם שבניו הוא יודע לשעבר
 יש מהם אחד בלב שמא מושג היה אבל
 רבינו וז״ש ולענה ראש שורה שורש איזה

 ענשיו חשדם לא שמרע״ה משה שאמר כענין
 בעצמו וזהו טינא בלבם שיש אלא במעשיהם

 ומצאתי .רבינו דברי ליישב ננ״ל יעקב ענין
 יעקב נשנשטר ישראל שמע שסוק על בסשרי
 נל והוניחם לבניו קרא העולם מן אבינו
 אמר נאחד נולם וקרא וחזר עצמו בשני אחד
 והיה שאמר מי על מחלוקת בלבבבם שמא להם

 מחלוקת בלבך שאין בשם שמענו לו אמרו העולם
ך  והיה שאמר מי על מחלוקת בלבנו אץ כ

: העולם
א ה ר קו  משנה .ונו׳ מברך שמע קריאת ה

 בשחר .) י״א (דף דברנות ש״ק
:ש׳׳א סי׳ סא״ה אובערב לאחריה ואמת לשניה שחים מברך
 אין ותניא לאחריה ושתים לשניה שחים מברך

 והרא״ש הרי״ף ושסקו עולם אהבת אמרי ורבנן רבה אהבה אלא עולם אהבת אומרים
:רבינו דעת וזה כרבנן

)י״ב (דף ש״ק סוף כדאיסא חייך ימי כל מצרים מאיץ צאתך יום  למען דאמר זומא בבן :
 : הלילות חייך ימי כל הימים חייך ימי חייך ימי כל מצרים] מארץ צאתך יום [את תזכור

ה ד מ ל ו׳ קורץ ו נ  שאנו שהטעם אמרו ושם נ״ו) שנהגו(דף מקום סרק בססחים .ו
: משה אמרו שלא משני בלחש אותו אומרים

א ה ר ^ ף בש״ק משנה .וכו׳ שמע קריאת ה ד ת( רנו  :וכו׳ שתים מביך בשחר י״א) דב
ה ו כ ר ב שמואל אמר יהודה רב אמר ע״ב) י״א (דף שם .וכו׳ עולם אהבת שנייה ו

עוז מגדל
 מ׳ שמע קדאת ווקורא : נ״ו) שנהגו(דף מקום ם׳ זה. פמק אחי עד כו׳ כשהוא ק״ש הקורא

: י״א) (דף מרכות ס״ק הכל .ננינוח סדי שאין עד

 מימרא .] [י״ב שם . וכו׳
 ושירש״י דרב משמיה סבא

ם שעשה החסד על ויציב אמת אומר דבשחרית  ע
 הים להם ובקע ממצרים שהוציאם אבותינו
 העתידה הגאולה על מדבר ואמונה אמת וברכת

 ואמונתו הבטחתו לנו. שיקיים מצשים שאנו
 בחיים נששנו ולשום ועריצים מלכים מיד לגאלנו

 שכבר ואע״ש עכ״ל. אויבינו במות על ולהדריכנו
 חוזרים ציצית בשרשח מצרים יציאת הזכרנו

 האמית שהקב״ה שכשם לומר ויציב אמת ואומרים
 וא״נ לבא לעתיד יאמית כן במצרים הבטחתו

 ע״ש ואף ואמונה אמת עם נקשר ויציב אמת
 אנו העתידה גאולה על 'נתקן וחמונה שאמת

די דשרעה גאולה הברכה בסוף אומרים  לסמוך נ
בו :ישראל לנאל ת כ  הרמ״ך בשם ההגהות ו
 ברכה חובת ידי יצא שלא היינו י״ח יצא דלא

 אמר לא אשילו יצא ק״ש חובת ידי אבל זו
 אומר ואני .עכ״ל בפ״ב כדלקמן כלל הברכות

 ברכה אותה אמר שלא שמי הוא ששיטא שא״כ
 דברנות דכיון י״ל לכך ברכה אותה י״ח יצא לא

 מצרים בגאולת שעשה שכשם שאנו-מאמיצים אלו
 ואם הם ק״ש מעין העתידה בגאולה יעשה כן
 כראוי ק״ש ידי יצא ק״ש דידי נהי אמרם לא
 האלו הברכות אמר אשילו ה״ק א״נ . יצא לא

 לא ואמונה אמת ויציב אמת התחיל שלא אלא
ת י ב ר ע שעיקרם לשי כראוי אלו ברכות קריאת י״ח יצא ב

 במצרים הבטחתו האמיס שהקב״ה לומר נתקנו ; ס׳ נ״ע סי׳ סא״ח
 ה״ר וכתב לבא. לעתיד לנו לאמתה ועתיד

ונמצא בערבית ויציב ואמת בשחרית ואמונה אמת שאומר הדבר שהשן דשרשי אית מנוח
להזכיר צדך שהוא ועוד .חובתו ידי יצא לא הכי ומשום חכמים של מטבע משנה

אמונה
משנה לחם

הכי נמי תניא וכר אומר הוא וכן עולם אהבת אמרי ורבנן וכו׳ וכן רבה אהבה
בהלכות ז״ל הרי״ף גירסס היא כך ע״כ עולם אהבת אלא רנה אהבה אומרים אין.

 תניא היא בגמרא גרסתנו אבל כרבנן דפסק שפיר ואתי ז״ל רבינו גירסת ג״כ שזו ונראה
ה אהבה אלא עולם אהבת אומרים אין הכי נמי ך רנ  רב לדאמר סייעתא ואתי כאן ע

:כשמואל לפסוק ראוי היה זה ולפי שמואל אמר יהודה
ם ז בל : משנה שם .וכו׳ לחתום שהתקינו מקו סוף .וכו׳ ויציב אמת אומר שאינו ו

ש״ק
ת הו ג ת ה ו י נ מו י מי

 לומר חנסודים סיום שגווגו ומה . התם כדאיתא בתורה רבינו משה אמרו שלא לסי [א]
 אותו אומרים כמלאכים ־נקיים שהם הכסורים ביום אליעזר ר׳ בסרקי ,איתא רם בקול

: ע׳ש] לואהבת ועד לעולם בין מעט להספיק וצריך ס׳א סי׳ הטור [לשון *

 שלפניה ראשונה ברבה ו :לאחריה ושתים לפגיה שתים
 אהבת [נ] שנייה וברבה ובו׳ חשך ובורא אור יוצר ביום
 ראשונה וברבה ויציב. אמת אחריה ושל .אהבתנו עולם

 אהבת לה שנייה ובו׳ ערבים מעריב בלילה שלפניה
 של ראשונה וברבה .בו׳ אהבת עמך ישראל בית עולם

 גברבה ז :השביבנו לה שנייה ואמונה. אמת אחריה
 בברוך בה פותח בלילה בין ביום בין שלפניה ראשונה

 אחת בבל חותם ברבותיה ושאר . בברוך בה וחותם
 עם אלו ברבות .בברוך פתיחה להם ואין בברוך מהן

 הסופר עזרא ישראל בל בפי הערובות הברבות בל שאר
 ולא מהם לפחות רשאי אדם ואץ תקנום דינו ובית

 אינו בברוך לחתום שהתקינו ימקום .עליהם להוסיף
 אינו לחתום שלא שהתקינו ומקום לחתום. שלא רשאי
 אינו בברוך לפתוח שלא שהתקינו מקום . לחתום רשאי
 שלא רשאי אינו לפתוח שהתקינו מקום . לפתוח רשאי

 שטבעו ממטבע המשנה בל דבר של בללו . לפתוח
 . במטבע ומברך וחוזר טועה זה הרי בברבות חבמים

w ואמונה ואמת בשחרית ויציב אמת אומר שאינו ובל

 :ג״ס סי׳ ״מ6« י״ח עסין סמ״ג ב
:ס׳ סי׳ סא״ח ד

כסרתסיא
 הגאונים רבותינו שאר ומ׳מ'כתבו רכה אחכה דאמרי אלעזר ור׳ שמואל' אמר יהודה כרב ודלא אלסם ור׳י וה׳ג וזננאל רבינו ססק וכן הכי נמי ותניא קרא דמייתי כרבנן [נ]

 דקא* דחייה אלפס ור׳י רבה באהבה נפטר שככר דאמר ממאי לקמן דתלמודא מסתמא משמע וכן עולם אהבת וערבית רכה אהבה שהדת לומר ונהגו שניהם דברי לקיים לנו שיש
 1בםץ הברכות בנוסח תראה באשר ראשונות תיבות בב׳ אלא זה במחלוקת נסקותא ואין להאריך לי ואין כרסי' לן סכירא כרבנן ואנן לה קאמר שמואל אמר יהודה דרב אדשמואל

אבל כרכה תבת ידי יצא לא סי׳ .כלילות ואמונתך חסדך בבקר להגיד שנאמר [ג] : ירושלים מישיבת הבא בספר נמצא ומנהגיהם שכדבריהם כחוב ובאכי׳ח זח ספר
: תוס׳ .שני פרק בריש כדלקמן חברבית אמר לא אפי' יצא ס׳ש ירי



5 ג משני־ ־סף פ־א שמע קייאת הלכות אהבה. משנה כסף

ח״ש ויצא אזלינן חפימה נחר דילמא או השכר אס אומרס היין נרכת ואין ניין סיים כאילו דכפינ והיינו לנו מחזירה ונחסדו הקצ״ה של לידו רוחנו מאקידים שאנו כערג אמונה
אור יוצר דלינרך אדעסא הוה ומלכות שם הזכרת כשעת כלומר אור כיוצר אתח שחרית ה׳ אני אמר כי דוקא יצא לא אמרינן דכי אשר ה״ר וכחכ .וכו׳ חסדך נבקר להגיד

הזכרה כשעת ססח יצא לא מרבים מעריב בדברו אשר אמר אור יוצר ובמקום שכח ואח״כ י״ד] [דף בגמרא כדאמרינן אמת לומר צריך אין אלהיכם ה׳ אני אמר לא אצל אלהיכם
צפח ערבית יצא אור יוצר וסיים נזכר ואח״כ ערבים מעריב למימר אדעתא ומלכות שם : מנוח ה״ר עכ״ל אמת לומר צריך אין אלהיכם ה׳ אני אמר לא

ם ח קדי  :] [י״א שם .וכו׳ שנייה ברכה ה
 ברכו הממונה א״ל התם תנן

 אר״ל אמי א״ר זריקא א״ר היא מאי אחת ברכה
 בצי׳ לאו זריקא דרבי דהא שם ואמרו אור יוצר

 זרקא רבי דאמר איתמר מכללא אלא איתמר
 אין ברכות אומרת זאת אר״ל אמי א״ר

 הוו אור יוצר אא״ב כלומר זו אח זו מעכבות
 הוו דלא זו את זו מעכבות דאין היינו אמרי
 אמרי הוו רבה אהבה אא״א רבה אהבה אמרי

 דלא משום אור יוצר אמרי דלא הא דילמא
 אמרי הוו זמניה מנוא וכי אור יוצר זמן ־ממא
 גריעותיה מאי כלומר מאי מכללא ואי ליה

 יוצר זמן ממא וכי אמרי הוו רבה אהבה לעולם מכללא דאי ומהדר בצירוש איתמר מאילו
 דכ-יון מהכא משמע ברכות. סדר זו אח זו מעכבות אין ברכות ומאי ליה אמרי הוו אור

 דקי״ל דכיון לתמוה יש ומ"מ סדדלברכות שאין מכ״ש זו את זו מעכבות אין דברכות דקי״ל
 בצתיחתה אין לחבירתה הסמוכה וברכה ברעה אינה ומלכות שם בה שאין ברכה כל

 וצריך יצא היאך לחבירתה סמוכה בלא אותה כשקורא מלכות ליכא ובכולה השם הזכרת
 נמי עצמה בצני אופה כשקורא ומלכות שם בה שיש לחבירתה סמוכה שהיא דכיון לומר

ת : ומלכות שם בה יש כאילו חשיבא רי ח ש  .חתימתן אחר עד וכו׳ אור יוצר צתח ב
)י״ב דברכות(שם בסצ״ק  דשיכרא וקסבר בידיה דחמרא כסא דנקית היכא צשיפא גרסינן .

 בדשיכרא סיים נמי דאי יצא דחמרא אדעפא ומסיים דשיכרא אדעתא ומברך וצפח הוא
 דשיכרא כסא דנקימ היכא אלא יצא בדברו נהיה שהכל אמר אס כולם על תנן דהא יצא

 עיקר בחר מאי צדשיכרא וסיים דחמרא אדעתא ובריך צתח הוא דחמרא וקסבר בידיה
 ערבים במעריב וסיים חור ביוצר צתח שחרית ס״ש אזלינן חתימה בתר או אזלינן ברכה

 וסיים ערבים במעריב צתח ערבית יצא אור ביוצר וסיים ערבים במעריב צתח יצא לא
 הולך הכל דבר של כללו יצא ערבים במעריב וסיים אור ביוצר צהה יצא לא אור ביוצר
 שאין ברכה כל דאמר לרב הניחא . המאורות יוצר ברוך דקאמר ההם שאני החיתום אחר

 אינה מלכות בה שאין ברכה כל דאמר יוחנן לרבי אלא שציר ברכה אינה השם הזכרת בה
 ומדת בלילה יום מדת להזכיר כדי עולא בר רבה דאמר כיון אלא למימר איכא מאי ברכה
 כתב ורבינו . הגמרא עכ״ל קאמר אתרוייהו מעיקרא ומלכות ברכה קאמר כי ביום לילה

 ואמר ונועה שהכל לומר מנת על הברכה והתחיל בידו שכר של כוס לקה ברכות מהלכות בצ״ח
 לומר מנת על וצמח דגן של הבשיל לצניו היה אם וכן אוחו מהזירין אין הגצן צרי בורא
 עיקר שהם ומלכות שם שהזכיר שבשעה מצני יצא המוציא ואמר ופעה מזונות מיני בורא

 פעות הברכה בעיקר היה ולא והואיל המין לאותו הראויה לברכה אלא נתכוון לא הברכה
 מצרש שרבינו יונה ה״ר תלמידי וכתבו .עכ״ל אוהו מסזירין ואין יצא בסוצה שפעה אע"צ
 ואמר סיים ואה״כ שכר היה אס כמו הברכה כל שגמר ר״ל בדהמרא וסיים בדשיכרא צחח

 כיון יצא הגצן צרי ובורא בדברו נהיה שהכל אמ״ה בא״י שאמר כגון שישתה קודם בצה״ג
 הסיום שהיה ונמצא שהנ״ג שאמר אחר מיד ששתה כלומר בדשיכרא סיים ואצילו כראוי שסיים

 בדשיכרא וסיים בדחמרא צתח וקסברדחמרא דשיכרא כסא דנקיפ היכא אלא יצא בשכר כמו
 שאמר מה אחר כלומר אזלינן צחיחה בתר מאי ושהנ״ב בצה״ג אמ״ה בא״י שאמר כגון

 ולקולא איצשפא ולא ויצא שהנ״ב בסוף שאמר מה אחר או יצא ולא הגצן צרי בורא בהחלה
 החסימה ובשעת אור יוצר בא״י שהתחיל אותה מצרש אור ביוצר צחח בשחרית ברייתא ואידך

 ויש . הדרך זה על כולה וכן ערבים המעריב בא״י חתם המאורות יוצר בא״י במקום
 דומות אינן הצירוש ולזה אהדדי ברייתות הני דמדמי חזינן דבגמרא הזה לדרך קושיא

 ערבים ממעריב או המאורות מיוצר או בלבד אחד מדבר חיתום הו״ל כאן האמור דחיתום
 מתחילה אמר עצמה חתימה ובאותה אחר מענין אמר שבסוף הוא למעלה האמור וחיתום

 מנוח ה״ר צי׳ בזה וכיוצא .עכ״ל מצסיק עצמה החתימה ובין בא״י שבין ונמצא אחר מענין
 וכו׳ ערבים מעריב בדברו אשר אור יוצר בא״י שאמר כגון אור ביוצר צחח וז״ל שכתב

 ערבים במעריב צתח כראוי שלא היה החיתום שהרי יצא לא ערבים המעריב שחתם עד
 בא״י עד וכו׳ חשך ובורא אור יוצר ערבים מעריב בדברו אשר אמ״ה בא״י שאמר כגון
 הברכות שכל הדרך זה על מתצרש וכו׳ בערבית וכן כהלכתו חתם שהרי יצא המאורות יוצר

 איך ותמהני .עכ״ל יצא כהוגן שלא שצתח אע״צ כהוגן שחתם וכיון חתימתן אחר הולכות
 זה צירוש סובל אינו רבינו שלשון הוא מבואר דבר שהרי רבינו בדברי כן לצרש בדעתו עלה

 .הראויה לברכה אלא נתכוון לא ומלכות שם שזכר שבשעה הדבר חלה שרבינו צנים בשום
 ע"צ אף יצא ראויה שאינה בברכה שצחח אע"צ הראויה בברכה שסיים כיון דעתם ולצי

 וזה שצתח כמו ראויה שאינה לצרכה כוונתו היתה ומלכות שם הזכרת בשעת שמסתמא
לי .רבינו דברי היצך  בשעת כלומר דשיכרא אדעחא ומברך צחח מצרש שרבינו נראה ו

 דיצא צשיפא בצה״ג וסיים יין שהוא נזכר ואח״כ דשיכרא אדעתא הוה ומלכות שם הזכרת
 צתח לן מיבעיא קא כי אלא יצא שהכל ואמר צתיחתה כדעת הברכה כל סייס אצילו דהא

 נזכר כך ואחר דחמרא אדעתא הוה ומלכות שם הזכרת בשעת כלומר דחמרא אדעתא
והוי אזליק ומלכות שם דהיינו צרכה עיקר בחר מאי בדברו נהיה שהכל ובירך שכר שהוא

לחם
)י״ב (דף פיק :וכו׳ אמר שלא מי כל דרב משמיה סבא חנינא בר רבה אמר. .

ם ח  ברכות אומרת זאת לקיש בן שמעון רבי אמר :) י״א (דף שם .וכו׳ ברכה הקדי
זו] אח [זו מעכבות אינם ברכות ומאי וכו׳ זמן מפא וכי וכו׳ מעכבות אינן

ת :ז״ל רבינו פסק וכן מעכבות] [אינם ברכות סדר רי ח ש שם ברייתא .וכו׳ פתח ב

מגדל

 שנייר. ברנד. אחקדים ח * חובתי ידי יצא לא בערבית
 בין לפניה בין בלילה בין ביום בין ראשונה לברכה

 פתח בשחרית .בברכות םרר שאין לפי יצא לאחריה
 במעריב פתח יצא. לא ערבים מעריב וםיים אור יוצר

 במעריב פתח ובערב . יצא אור ביוצר וםיים ערבים
וםיים אור ביוצר פתח .יצא לא אור ביוצר וםיים ערבים

במעריב
n פ׳ סי׳ פור:

שחרית י״נ) ep( דניכוח ס״ק פוף .חהימחן אהר עד נו׳ פתח כ

 ערבים מעריב למימר אדעתא בדברו אשר
 צתח יצא לא אור יוצר וסיים שכח ואח״כ
 יוצר למימר אדעתא ומלכות שם הזכרת בשעת

 מעריב בדברו אשר וסיים נזכר ואח״כ אור
 עיקר בתר אזלינן דלא קמן הא יצא ערבים
 בעיין מיצשפא והא סיומא בחר אלא ברכה
 אימא לעולם ודחי . ויצא אזלינן סיומא דצפר

 ותדע אזלינן ברכה עיקר דצחר יצא דלא לך
 ומלכות שם הזכרת בעת שחרית צפח כי מ"פ

 וסיים נזכר ואח״כ ערבים דמעריב אדעתא
 בחרא סירכיה דמסתמא משום יצא אור יוצר
 לר״י והו״ל המאורות יוצר וחתם ואזיל נקפ

 שם הזכרת בשעת צתח ערבית אמרינן כי וכן ביוצר וחותם צותח עולא בר דרצה אליבא
 סירכיה דמסתמא משום יצא לא אור יוצר וסיים שכח ואח״כ ערבים דמעריב אדעחא ומלכות

 ומלכות שם הזכרת בשעת צחח שחרית קאמר דכי נמי וה״ה המאורות יוצר וחתם נקפ בחרא
 יצא דלא פעמא היינו ערבים מעריב בדברו אשר וסיים שכח כך ואחר אור דיוצר אדעתא

 צתח ערבית קאמר כי וכן ערבים המעריב בא״י וחתם נקפ בחרא סירכיה דמססמא משום
 ערבים מעריב בדברו אשר וסיים נזכר ואח״כ אור דיוצר אדעתא ומלכות שם הזכרת בשעת
 וה״מ ערבים. המעריב בא״י וחתם נקע בחרא סירכיה דמססמא משום דיצא פעמא היינו

 יצא בה דקתני קמייחא בבא נקע אלא ערבים המעריב בא״י דקאמר החם שאני למימר
 דבתר משום לאו יצא למה ותדע יצא אור ביוצר וסיים ערבים במעריב צתח שחרית דהיינו
 המאורות יוצר שחתם לצי פעמא היינו אלא אזלינן ברכה עיקר בחר דלעולם אזלינן סיומא

 הוא דמסתבר דפעמא אזלינן ברכה עיקר בפר ודאי חתימה תו ^יכא בעיין גבי אבל
 לשון כאן העתיק ולפיכך יצא הכי ומשום המאורות יוצר דאמר החם שאני שאמרו הזה החילוק

 שיש אלו כגון שהן ברכות שכל ה״ק חתימתן אחר הולכות הברכות שכל ומ״ש . הברייתא
 ברכה קאמר כי החתימה מעין שהפתיחה כיון מלכות בסופן שאין ואע״צ בסוצן חתימה
 עיקר בחר אלו הנאים שני בהם שאין ברכות שאר אבל קאמר אתרוייהו מעיקרא ומלכות
 אכל לאחויי אחא החימום אחר הולכות הברכות שכל דהאי בגמרא ואמרינן אזלינן ברכה
 וסיים דנהמא אדעפא ומלכות שם הזכרת בעת דצתח דאע״ג אכל נהמא וקסבר תמרי

 של כוס לקח שאם כתב ברכות מהלכות צצ״ח ורבינו זייני מיזן נמי תמרי מ״פ יצא בתמרי
 נציק וממילא יצא הגצן צרי בורא ואמר ופעה שהכל לברך ומלכות בשם ונתכוון בידו שכר
ת כי בגמרא לן דאיבעיא מאי  שפעה שכיון בדשיכרא וסיים בדחמרא וצתח דשיכרא כסא נקי

 זה בגמרא הנזכרת הלוקה כתב ולא זו חלוקה רבינו כתב ולכן . יצא שלא הברכה בעיקר
")i וכו׳ אור ביוצר דצתח ברייתא דלרבינו לפרש בדעתי עלה וכבר .רבינו לדעת נכון דרך 

 הפעות הזכיר דאצילו ומייתי ערבים המעריב בא״י וחתם אור יוצר ממש שהתחיל היינו
 דלא בכוונה אלא בציו הפעות הזכיר שלא בעיין גבי שכן כל אזלינן חתימה בתר בציו

 ערבים מעריב או המאורות יוצר בסוף שחומם התם דשאני ודחי ברכה עיקר בתר אזלינן
 גבי אבל כראוי בברכה חתימה דאיכא כיון ברכה עיקר בחר אזלינן ולא יצא הכי ומשום
 צתח הברייתא מלשון ודחיתיו אזלינן ברכה עיקר בתר לעולם בסוף חתימה דליכא בעיין

 ומ"מ ליה מיבעי המאורות ביוצר וסיים איתא ואם יצא אור ביוצר זסיים ערבים במעריב
 גורם היה שכך נראה רבינו דברי ומדקדוק דוקא. לאו אור דיוצר ונימא הוא אצשר דרך

 דא״נ יצא בדשיכרא וסיים דחמרא אדעחא ובריך צחח בידיה דחמרא כסא נקפ צשיפא
 וסיים דשיכרא אדעתא ובריך צתח בידיה דשיכרא כסא נקיפ אלא יצא בדשיכרא צהח

 המלאכה: לשלמות כתבחיו רבינו דברי הבנת לענין ומוריד מעלה זה שאין ואע״צ מאי בדחמרא
ע ד  באלו שכתב מה כל ז״ל הראב״ד כתב ברכות מהלכות צ״ח רבינו שכתב מה שעל ו

 שאין ז״ל דעתו עכ״ל. בציו שהוציא הפירוש על אלא הולכים שאין הבל הכל הענינים
 והסוגיא ז״ל הרא״ש בצסקי וכמבואר מציו שמוציא במה תלוי הכל אלא בכוונה תלויה הברכה
 מה אחר או בציו תחילה שהוציא מה בתר אזלינן אי דהיינו ז״ל הרי״ף כשיפת יפרשנה
 להו אסתצק לא בהא בציו שהוציא מה אחר או לבו אחר׳כוונח, נלך אם אבל בסוף שהוציא

 הפירוש על אלא הולכים שאין שכתב דייק הכי ההשגה ולשון דברים אינן שבלב דדברים דצשיפא
 הניחא בצשיפות תלמודא מדמקשה רבינו סברת להכריע שרצה מ״ע ובעל .בציו שהוציא

 האי חינח א״ל המאורות יוצר דקאמר התם שאני ליה דדחי דלפום הכרע אינו וכו׳ למ״ד
 אזלינן ברכה עיקר דבתר למצסק רבינו פעם אבל למימר איכא מאי לר״י אלא לרב דיחויא
 התם שאני דאמרו שינויא דההוא פעמא דמסתבר משום דהיינו כתבתי כבר לקולא אפילו

תי : המאורצת יוצר דקאמר ראי  והיא הלשון זה על לרבינו לוני״ל חכמי ששאלו אחת שאלה ו
 ורבנא ומרנא יצא איך שעורים שכר ואם רבינו יורנו .השאלה וז״ל מאד עד קשה בעיני
 אינן השכר צירות שהרי יכלנו ולא להיבשה להוציא וחחרנו הדרך זה על הולך ז״ל אלצס

 אחהרבינו■ הראנו יצא לא אור ביוצר וסיים ערבים במעריב לצתח ודמי מהגצן יוצאים
ה : פוב כי האור את ב שו  הגצן מן היוצא בשכר אלא אמורים הדברים שאין לי יראה ת

 יין אם שכר אם בכוס רואה אדם שאין ענבים של שכר ובאותו יזיר ושכר מיין בנזיר כמו
וכיוצא שעורים של בשכר אבל בצה״ג ויסיים שכר שהוא ע״מ ויצחח לפעות אדם ושיבא

בו
משנד.

)י״ב (דף  וסיים אור יוצר העולם מלך אלהינו ה׳ אתה ברוך בשחר שאמר פירושה והכי .
 הן מפרש אינו ז״ל ורש״י . ערבים המעריב ה׳ אחה ברוך המאורות יוצר במקום בסוף
 אבל וכו׳ כסא דנקפ היכא פשיפא מיניה לעיל שאמר במה שפירש לפירוש נמשך והוא
שכתבתי: כמו הזאת הברייתא פירוש ולפירושו ברכות בהלכו׳ לקמן אחר בענין פירשה רבינו

 איזוע
עוז
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 אחר הולכות ייהברכות
 מצותה בל'לה שמע קריאת 1ני זמן זהו אי ט •* חתימתן

 ואיחר עבר ואם .הלילה חצי עד הכוכבים יציאת“ משעת
 שלא חובתו ידי יצא השחר עמוד עלה m שלא עד וקרא
 הפשיעה: מן אדם להרחיק כדי אלא חצות עד אמרו

 עמוד שיעלה אחר ערבית של שמע קריאת הקורא י
 כן אם אלא חובתו ידי יצא לא החמה הנץ קודם השחר

 ואנוס . בהן וכיוצא חולה או שכור כגון אנוס וה היה
א :השכיבנו ני] אומר אינו זה בעת שקרא  הוא זה ̂ואי י
 החמה הנץ m קודם לקרות שיתחיל מצותה ביום זמנה

 הנץ עם אחרונה ברכה ולברך לקרות שיגמור בדי
השמש שתעלה קודם שעה [עישור] כמו זה ושיעור החמה.

ואם
 י' ׳P דף גרמת ג : רל״ה סי׳ סא״ח י״ח סי׳ עשין סמ״ג ב : ג״ס סי׳ א״ח מזר א

: ג״ה סי׳ מא״לו פס עשין סמ״ג

 נ״& לנרך דעח על ועפח חמרא לקח שיאמר מי יש וני נלל זה נדבר רבנן אייד לא בו
 אלא זו לשגגה מקום ומה עסקינן בשואטני אטו יצא הארן מן לחם המוציא וסיים הען

 זה על הולך שהרי״ף אמרו שאיך וקשה .ענ״ל אמורים הדברים הן הגאן מן היוצא בשכר
 שמענו ולא ראינו לא זאס שעורים של שכר היינו זה שכר שאירש על נחכוונו שאם הדרך

 לקולא אסק שהרי״ף על נתכוונו ואם מדבריו
ייי אכחנ זו ובחלוקה אוחו מחזירין ואין (ודי׳ית ‘תמצזריד ̂י
^ ׳ להם הגיד מי רבינו שכחב דבה״ג .הושוו יצא

 לך אימא לעולם דילמא כמוחו סובר שהרי״ף
 אינם שבלב דדברים הרי״ף לדעת יצא שלא

 אירוח שהרי שאמרו קשה ועוד . דברים
 לאחח ודמי הגאן מן יוצאים אינן השכר

 דלא יצא לא אור ביוצר וסיים ערבים במעריב
 ועוד . המאורוח יוצר דקאמר החם דשאני דמו

 מן היוצא בשכר דדוקא מדבריהם שנראה
 באה״ג דכשאומר משום אמורים הדברים הגאן

 בעיין איאשיטא לא אמאי וא"כ קאמר קושטא
 דחמרא כסא דנקט היכא לן דאשיטא היכי כי

 הא יצא שהכל אמר אס כולם דעל משום וכו׳
 . יצא באה״ג אמר דאאילו משום אשיטא נמי
 כלל מחיישבח אינה אליהם רבינו חשובח גם

 מן היוצא בשכר דדוקא להשיב נחכוון שאם
 ארי בורא נמי אמר דכי משום עסקינן הגאן
 . יצא לא שעורים שכר היה אם אבל יצא הגאן

אי׳ שזהו ז״ל ירוחם רבינו מלשון נראה וכן
 איירי דלא לומר נדחק למה קשה ועוד שהקשיחי הקושיות קשה כן הדבר ואם זו חשובה
 בורא לומר מנת על הברכה והתחיל הארן אירוח לאניו היו שאם כחב הרי שעורים בשכר

 והחחיל שעורים שכר לקח ואם אוחו מחזירין אין הען ארי בורא ואמר וטעה האדמה ארי
 שאין ודאי הא הגאן ארי בורא ואמר וטעה בדברו נהיה שהכל לומר מנח על הברכה
 איך מציאות לחח נתכוון בתשובתו רבינו כוונת ואם .מהא הא שנא דמאי אותו מחזירין

 עסקינן בשואטני אטו שכתב ונמו הגאן ארי לבורא בדברו נהיה שהכל בין שיטעה אאשר
 בשכר אלא אמורים הדברים דאין השיבם יצא היאך שעורים שכר ואם שאלוהו שהם ולאי

 ודומה דה״ה אה״נ לטעות אאשר היה אם אבל לטעות מקום אין שעורים בשכר אבל גאניס
 לא להם שהודה ומה להם הודה לא שטענוהו שמה יקשה מ"מ בסמוך. שכתב הארן לאירוח

 סוברים שאתם כמו לא ולומר להשיב הו״ל עיקרה ועל בשאלתם עקרי דבר שזה טענוהו ■
 אסק טעם זה מאי להם ולבאר לי יש אחרת שטה כי הרי״ף כדעת ההלכה מפרש שאני

 אור ביוצר וסיים ערבים במעריב לאתה דמי דלא להם לומר גס אזלינן ברכה עיקר דבתר
 איניש עביד ללילה יום בין דאטו לא או דמעי איניש עביד אי ההוא המקרה ולהניח יצא לא

 שהם יש יינות שכמה ועוד כ״ש לא ליין שעורים שכר בין וכו׳ ביוצר אתח וכדתניא דמעי
 שכתב להרמ״ך מצאתי :זו לתשובה מקום אין וא״כ שעורים כשכר צהובים או לבנים
 בשכר ההלכה ומוקי זה על הוא שהשיב מה מ״מ שלו לאסק ההלכה אירוש אתי גדול בדוחק

 צ״ל זו תשובה להבין כדי וז״ל כתב נר״ו וירגה ן׳ והר״ש : עכ״ל כלום אינו ענבים של
 הוא דחמרא וידע בידיה דהמרא כסא דנקט היכא אשיטא היא בהלכה הרמב״ם שגירסת

 היכא אלא יצא שהנ״ב אמר אם הכל על דהנן יצא בדשינרא וסיים דהמרא אדעתא ואהח
 בתר מאי בדחמרא וסיים בדשיכרא ופתח הוא דשיכרא וידע בידיה דשיכרא כסא דנקיט
 גירסחם זאת היחה יען להרמב״ם לוני״ל חכמי שאלו זה ועל חיתום בתר או אזלינן ברכה

 בורא בברכת שיצא הדעת על יעלה איך שעורים של הוא השכר אם ממנו שאלו בספרים
 שהרי מצאו ולא הרי״ף של אלו דברים ליישב דרך למצוא שחתרו אמרו זה ועל הגפן פרי
 בבורא יצא איך וה״נ יצא שלא אור ביוצר וסיים ערבים במעריב בערבית לפחה דומה זה

 של הוא אם כי גפן של הוא שהשכר הרמב״ס השיב וע״ז . שעורים שכר על פה״ג
 הרמב״ם גירסת שהיא אומרים שאנו זו גירסא ולפי .ונו׳ הדעת על יעלה לא שעורים
 ודבר .עכ״ל הגמרא בעיית נתייסדה שעליה החלוקה היא הרמב״ם שהביא החלוקה נמצאת

 שהקשיחי קושיות עליו יקשה וגם בספרים נמצאת שלא גירסא לרבינו שהיה לומר הוא קשה
 דברי לענין מ״מ וחתומים סתומים דבריהם תשובתה גם הזו השאלה כי אומר אני ולכן לעיל
 הזה במקום האלה הדברים כל וכתבתי .נכון דבר הוא שכתבתי שמה נ״ל בחיבור רבינו

גם בדשיכרא דפחח והא וכו׳ אור ביוצר דפחח הא יחד הענינים שני הביאה שהגמרא לפי

 פתח דשחריח כאן רבינו שנתב ובמה יותר. הדבר שיתברר כדי יחד לכתבם ראיתי בעניי אני
: למעלה שכתבתי הדרכים פי על פירושו מה למדנו ונו׳ אור ביוצר

 בערבין שמע אח קורץ מאימתי ב׳.) (ברכות שם משנה בלילה. שמע קריאת זמן איזהו ט
 צאת משעת דהיינו בגמרא ומפרש בתרומתן לאכול נכנסים שהנהנים משעה

 אימתי עד משנה באומה שם ונחלקו הנונביס
 חצות עד שאמרו כחכמים ופסק זמנה סוף

 דזמנה ס״ל דחכמים ד] [שם בגמרא ואמרו
עד שאמרו אלא השחר עמוד שיעלה עד

העבירה מן האדם את להרחיק כדי חצות
אקרא כך ואחר ואשתה אוכל יאמר שלא

הלילה. כל ישן ונמצא שינה וחוטפחו שמע קריאת
 הפשיעה מן האדם את להרחיק כדי רבינו וז״ש

 קריאת קודם ולשחות לאכול היא דפשיעה
 שמע קריאת י״ח דיצא נהי חצות ואחר שמע

 וכדי חכמים דברי על עבר הרי מ״מ בזמנה
 לקרותה זהיר יהיה דבריהם על לעבור שלא
שיאכל קודם הכוכבים יציאת אחר מיד

: וישתה
 שם .וכו׳ ערבית של שמע קריאת הקורא י

 פעמים דרשב״י ברייתא :) (ח׳
 קודם אחת ביום פעמים שחי ק״ש קורא שאדם

 בהם ויוצא החמה הנן אחר ואחת החמה הנן
(ט׳,) ושם לילה של וא' יום של אחת חובתו ידי

 הלכה ריב״ל אמר חנינא בר אחא רבי אמר
 דרבי הא יוסף,אמר בר יצחק רב אתא כי השכיבנו יאמר שלא ובלבד זירא א״ר כרשב״י

 דאשחכור דרבנן זוגא דההוא איתמר מכללא אלא איתמר בפירוש לאו חנינא בר אחא
 דרשב״י רבינו וסובר הדחק. בשעת עליו לסמוך ר״ש הוא כדאי אמר דריב״ל דבריה בהילולא

 שיעלה עד זמנה אמרו דכי אלא השחר עמוד שיעלה עד דזמנה שאמרו אדרבנן פליג לא
 לקרות רצה אם הלילה כל שמע קריאת מלקרוא ואיחר במזיד עבר אפילו היינו השחר עמוד
 ולא שעבר כיון השחר עמוד שעלה אחר אבל י״ה ויוצא קורא השחר עמוד שיעלה קודם
 זמנה שאין דאמרי דרבנן והיינו חובתו ידי יצא לא כך אחר קרא אם אפילו במזיד קרא
 שיעלה אחר אפילו קורא אנוס היה אלא הזיד שלא מי אבל השחר עמוד שיעלה עד אלא

 דאמר יוסף בר יצחק וכדרב דרשב״י והיינו חובתו ידי ויוצא החמה הנן קודם השחר עמוד
 טעמן ונ״ל .ז״ל והרא״ש הרי״ף פסקו וכן הדחק בשעת היינו כוותיה ריב״ל דפסק דהא

 לחכמים הדבר מסרה שוכבין אדם בני שדרך בשעה בשכבך אמרה שהתורה דברים של
 עמוד שיעלה עד הוי שכיבה זמן דעיקר פירשו והס שכיבה זמן הוי אימתי עד שיפרשו
 עמוד שעלה שאחר ולפי למזידין אפילו אדם לכל שוה הזה בזמן קריאה זמן ולפיכך השחר
 לגבי שכיבה זמן הוי דאכתי אמרו שעתא בההיא דגנו אינשי איכא החמה שחנן קודם השחר
שכיבה. זמן תו מיקרי לא שעה באותה קמו אדם בני דרוב דכיון אמרו למזידין אבל אנוסין
 דרשב״י אלא אלא קאי לא השכיבנו יאמר שלא ובלבד זירא רבי שאמר שמה רבינו ומפרש

 לקמן שאכתוב השחר עמוד שיעלה קודם נמי דקאי דרשב״י ברייתא אאידך ולא כפירש״י
 לילה מדת דמזכיריס משוס ערבים מעריב יאמר שלא אמר שלא ומה .זו אצל שנויה והיא
 כן השכיבנו יתחיל שלא הפתיחה שיחסר רק הברכה לומר שיכול מנוח ה״ר וכתב : ביום
 משמע הגמרא מלשון ומיהו השכיבנו במקום השכימנו שיאמר אומר ואני .הריא״ג כתב

: הרא״ש כתב וכן עכ״ל כלל הברכה יאמר שלא
 דא״ר כותיקים שמע לקריאת אביי אמר :)ט׳ (שם .וכו׳ ביום זמנה הוא זד. ואי יא

 גומרין היו ותיקים הכי נמי הניא הממה הנן עם גומרין היו ותיקים יוחנן
 שהפלה רבינו ודעת .ביום מתפלל ונמצא לתפלה גאולה שיסמוך כדי החמה הנן עם אותה

 החמה הנן עם להתפלל דמצוה קרא מאי זירא רבי התם וכדאמר הנן אחר מיד מצותה
 עס אחרונה ברכה ולברך לקרות שיגמור כדי רבינו שכתב וזהו .שמש עם ייראוך שנאמר

 אותה גומרין היו ותיקים שאמרו ומה יתפלל הממה שהנן שתיכף כדי כלומר החמה הנן
 שתעלה קודם שעה שיעור כמו זה ושיעור רבינו ומ״ש . וברכותיה אותה שגומרים היינו

 מועט זמן שהוא שנראה אהה שעה שיעור הוא זה שזמן רבינו כתב היאך לתמוה יש השמש
 דהרמב״ם השמש עליית שהנה קשיא דלא כשב ז״ל אבוהב מהר״י ורבינו שעה. משיעור

עכ״ל לעלות השמש גוף כשיתחיל מיד הוא החמה והנן כולו השמש גוף שיעלה לאחר ר״ל
ובנוסחא

משנה
)ט׳ (דף שם .ופו׳ הזה בעת שקרא ואנוס  השכיבת יאמר שלא ובלבד זירא רבי אמר .

 התוס פירשו וכן החמה הנן קודם שמעון רבי דקאמר אמאי דקאי רבינו ומפרש
: אחר בענין פירש ז״ל ורש״י

 כותיקין לק״ש כאחרים לתפלה אביי אמר ע״ב) ט׳ (דף שם .וכו׳ זמנה הוא ואיזה יא
גמר לשון רבינו ופי׳ . הממה הנן עם אותה גומרין היו ותיקין יוחנן דא״י

שגומרין
מיימוניות הגהות

 הוזמח לשקיעת סימן דאמרי דברייתא כחכמים דאתי מכילתין דריש מתניתין כסתם [ד]
הרוקח וכעל וריב׳א ורש׳י אלפס ר׳י וכן הגאונים גשם ר׳ח פירש וכן הכוכבים זיאת

מהלכות ג׳ כפ' לקמן עיין ראכי׳ה וכן בגמרא מכילתין בריש אחכמים דפליגי וכתנאי השחר תפלת דפרק יהורה כרבי זמנה המנחה דמפלג פסק תם וכינו אמנם .ורא׳ם
רב• הוא כדאי עד כו׳ ק׳ש קרו ולא לוי בן יהושע דר' דבריה בהילולא דאשתכור מרבנן זוגא ההוא [ז] : ע׳ר כר׳ג הלכה שמואל אמר יהודה רב אמר [ה] :ע׳כ חסלה
: ע״כ אלפס ר׳י פסק וכן החמה הנץ עד ושכור לאנוס הפחות לכל לילה חשוב שהרי כותיקין הלבה דאין ראיה הביא מכאן וגם הדחק בשעת עליו לסמור יוחי בן שמעון

ודלא ראבי״ה ובן לקרותו יכול השחר עמוד קודם אכל מיניה דסליק החמה הנץ אקודם קאי השכיבנו יאמר שלא ובלבד וירא רבי דאמר דהא מקוצי שמשון רגינו פי' ובן [ז]
שעלה אחר יאמר לא השכיבנו דדוקא ראכי׳ה כתב עוד . שכיבה זמן סו!ז אלא שכיבה זמן תהלת עתה דאין ומשום השחר עמוד אקידם דרשב״י אמילתא דקאי שפי' ׳כרשיי

 וההיא ר׳י פסק יכן כותיקין לק׳ש אביי אמר [ח] :ע׳ב לקמן כדאיתא ביום לילה ומרת בלילה יום מדת מזכירים שהרי הברכות בל עם יאמר ערבים מעריב אבל השהד עמוד
תם כרבינו ודלא ע׳ב החמה הנץ עם לגומרה לבוין יודע אדם בל שאין לצבור היינו החמה הנץ לאחר קריאה זמן דמשמע בו' זהב של נברשת עשתה היא 5אן דתנן דיומא

לאפוקי אלא זה זמן הזכיר ולא כמותן לגמרי סובר אינו עצמו אביי וגם כהלכה שלא שעשו אומר וותיקין דיומא במתניתין החמה הנץ לאחר רוקא קריאתה שזמן שפסק
הממונה להם אמר בפרק רבינו מורי כתב וכן החמה הנץ אחר עד קורץ חיו לא ותיקין שאפי' קורין גומרים שפירש ר׳ה כפירוש ודלא שמחה רבינו ובן טפי דמקדמי מדאחרים

:ע"כ תם רכינו כפי׳ פירש וראבי״ה כפר׳י פורת הר׳ר

לחם
 להרחיק כדי חצות עד אמרו למה א״כ דברכות פ״ק ריש .וכו׳ שמע קריאת זמן איזהו ט

: העבירה מן האדם את
 פעמים וכו' אומר יוחאי בן שמעון ר׳ :)ח (דף פ״ק ערבית של שמע קריאת הקורא י

 אתו וכו׳ בהילולא דאשתכור דרבנן זוגא ההוא שם ואמרו .וכו׳ קורא שאדם
: הדחק בשעת עליו לסמוך שמעון ר׳ הוא כדאי אמר לוי בן יהושע דרבי לקמיה

עוז מגדל
: נ׳) (דף מינוח קמא פרק הכל הסיק. סוף עד נו׳ זמן איזהו



ה שנ פ ף ס דל משנה בסף פ־א שמע כךיאת הלטת אהבה. כ
 אמיתית נוסחא והיא אחת שעה עישור אחת שעה שיעור נמקום מצאתי אחרת ונגוסחא

 יהושע וכרני שעות ג׳ סוף עד ^א קימה ומן דהא גמזיד אתילו כלומר וקרא. איחר ואם
 נוותיה הלכתא «מרא ואאסיקא שעות ג׳ עד זומנה י׳.) ל: גמתניתין(שם דאמר

 ג׳:) דברנות(דף קמא ארק דבריש גב על ואף שעות ג׳ סוף עד דהיינו בירושלמי ומונח
 שית ונו׳ יהושענרבי ס״ל נתן רבי אמרינן
 הני הויין משמרות תרי דיממא ותרתי דליליא'
 לישן מלכים כל שדרן שלמות תרמי קאמר
 אחר קמים קצתם שלישית בשעה דאילו
 במאה וקצתם לסואה סמוך וקצתם מציה

: ממש
ב  תניא ח׳;) (שם ,ונו׳ וקרא שהקדים טי י

 קורא שאדם אעמים אומר רשב״י
 קודם אחת בלילה אעמים ב׳ שמע קריאת
 עמוד שיעלה לאחר ואחת השחר עמוד שיעלה
 ואחת יום של אמת חובתו ’T ויוצא השחר

 בדיעבד דוקא דהיינו הרי״ף וכתב לילה( של
 לדרך משכים שהיה מי כגון הדחק בשעת א"נ

 שמע קריאת בשעת בדרך יהיה ואם כלומר
 להמתין ירצו לא או לבו לכוין יוכל שלא יודע

 לקרות רוצה ולכן ראשון באסוק לעמוד לו
 יקרא לא הדחק שעת אינה אם אבל עתה

 רבינו דברי הם וכך לנחחלה
 מנוח ה״ר וכתב

״ז:] ל ]

 יצא השמש שתעלה אחר שמע קריאת וקרא איחר ואם
 למי ביום ״שעות שלש m םוף עד שעונתה חובתו ידי

 של שמע קריאת וקרא שהקדים מי ייב * ואיחר שעבר
 קודם שהשלים אע״פ השחר עמוד שיעלה אחר שחרית
 בגון הדחק ובשעת חובתווי]. ידי יצא החמה שתנץ
 עמוד משעלה לבתחלה קורא לדרך לצאת משבים שהיה
ג - השחד  היה אפילו ביום שעות שלש אחר הקורא י

 הרי אלא בעונתו. שמע קריאת חובת ידי יצא לא אנוס
 היום בל ולאחריה לפניה *ומברך .בתורה כקורא הוא

ז שעות שלש אחר וקרא איחר אפילו

 הנן אחר ואחת החמה «ץ קודם אחת ביום תעמים ב׳ שמע קריאת קורא שאדם אעמים
 דאיכא משום ליליא ליה דקרי התם ומסיק לילה של ואחת יום של אחת י״ח ויוצא החמה
 דרך דאץ לשכב מסתם על עולים שעה שבאותה אי׳ אין וע״כ שעתא בההיא דגנו אינשי

בעודם אי׳ בשכבך כן ואם מסתם על שוכבים שעדיין אי׳ אלא שעה באותה לשכב אדם בני
 עמוד שיעלה עד אדם בני לרוב והיינו שוכבים
 שבני זק כל ובקומך כן דרשו לא ולמה השחר
 דהכי דאה״נ וי״ל .היום כל דהיינו קמים אדם

 לא ואילך מנק הקורא אמרי׳ ומ״ה ליה דרשינן
 שמע קריאת זק היה לא ואילו הברכות האסיד

 דקי״ל משום אלא לבמלה ברכותיו היו כלל
כנגד ותאלות לתאלה גאולה לסמוך דצריך

פרקשני ̂ ̂ ̂ ̂̂ 
׳w 7 ״ כקצדך ה׳אחד׳מד אלהינו ה׳ שמעישראל ... . ״
r הממונה א'א״ל דאמרינן הא K כר״מואף הלנה רבא אמר דר״מ הלב כוונת ראשון בפסוק לבו כיון ולא שמע ^את

דאסקי אחריני אמוראי המם ע״ג-דאינא חובתו ידי יצא לא ישראל שמע שהוא ׳ לא משמר אנשי עם הקורא

 שעות ד' עד קרב היה והתמיד תקנום הממידין
 ולנך שמע קריאת לקרות צריך קודם כן ואם

 ואסמכוה שעות שלש סוף עד זמנה הקדימו
 קמים אדם בני שדרך בשעה ובקומך אקרא
 דקרא אירושא עיקר ולא היא דאסמכמא ותדע
 בני דרך דשנן שעות ג׳ סוף עד עעמא דאלי

 מי מלכים בני ואמו שעות בשלש לעמוד מלכים
 : כנ׳׳ל כדאמק ודאי אלא דעלמא רובא הוו

ס ל  א״ב .וכו׳ שמע את הקורא א ב פ
ת״ר י״ד:) דברנות(דף ̂ י

ישראל שמע

 בעונתה ק״ש י״ח יצא לא דה״ק אי׳ י״ח יצא
 במי התם א״נ ולקרות לחזור צריך אינו אבל

 אונס במקום שלא עמהם לקרות שרגיל
 בכך רגיל יהא שלא כדי יצא שלא וקנסוהו

 והוי בקרבנות ערודים שהיו שאני משמר ואנשי
 לדרך הולך שהיה דכגון וכתב הדחק כשעת
כן לקרות ועדיף הדחק שעת חשיב הרשות

 בתורה קורא היה אפי׳ יצא. לבו כיון לא אם והשאר [א]
 קריאה בעונת האלו הפרשיות את מגיה או בדרכו

 אדם כל ב ̂ ראשון בפסוק לבו שכיון יוהוא יצא ש
 כין שוכבין בין מהלכין כין עומדין w כין כדרכן קוירין

 הראב״ד השגת *ואסור .בהמה גבי על רוכבין
 מוטל והוא שמע קריאת לקרות כך אחר מלקרות בכוונה השחר עמוד משעלה

 מושלר או בסרסע טוחות ופניו מילה או מת קבורת בעיר יש ואם כוונה בלא
ל לקרות יכולים ברחמי דמפשי ערבה יום וכן הו ויז ד פניו נ ו קורא אבל למעלה. ופניו גבו ש על . ע״״
ג ד׳ייא משנה . וכו׳ שעות שלש אמר השרא י

:ם״ג ס׳ שי׳ במא״ח ע׳ ג : י״מ משין סמ״ג ש״א סי׳ סא״ח ב :ל׳ דף נרמס נ״ח סי׳ סור א ןאילך אן5מ הקורא מ׳;) (שם
 לא הפסיד לא מאי ובגמרא בחורה שקורא כאדם הפסיד לא ואילך שעות מג׳ כלומר
דשכיח לילה גבי דדוקא משמע למזיד אנוס בין שם חילקו שלא וכיון הברכות הפסיד

 שמע קריאת לקרות ואסור *)
 rהראנ כתג . וקורא עד

 וצדן ישכר אס מוג יותר ז״ל
: עכ״ל יוכל אם כן לעשות

 והלכחא מכלהו בתרא הוי רבא אחריני כתנאי
 י״ג.) ושם(דף .ז״ל הרי״ף פסק וכן מותיה
 זמן והניע בסורה קורא היה הפרק בראש

 לא לאו ואם יצא לט כיון אם המקרא
 כיק אם מאי כוונה צדכוס מצות ש״מ ובגמ׳

 להגיה בקורא קרי קא והא לקרוס לקרות לבו
 לקריאה דאפילו עעות ט יש אם הספר את
 היא אוקימתא דהאי רבינו וסובר .מכדן לא

 טונה צריכות מצות ש״מ דמתמה מאי לפום
 אם לבו ־כיק אם ומאי כוונה דא״צ וקאמר

 למין שצריך דקי״ל לדידן אבל לקרות כיון
 קורא היה היינו דמתני׳ פירושא ראשון בפסוק

לבו כיק אם להגיה אפילו  בפסוק צבו כיק אם להגיה אפיצו בתורה
 ואין יצא לא להגיה שלא קורא היה אפילו ראשק בפסוק לבו כיון לא ואם יצא ראשון

שכן וכל יצא לא להגיה קורא כלל כוונה א"צ למ״ד ס׳׳ד דהוה למאי אפילו הא להקשות
בפסוק אפילו כוונה שם שאין כיון ס״ד דהוה דלמאי הנותנת דהיא כוונה דמצריכינן לדידן שלש שאחר לענץ שכתב וזהו ביניהם לחלק ראה לא רבינו גם ( דגזרו הוא שינה
פרשיות שאר ראטן בפסוק גמורה כוונה דאיכא לדידן אבל לקרוס כוונה מיהא בעינן ראשון לפניה שמברך ולענין אנוס היה אפילו בעונתה שמע קריאת חובת ידי יצא לא שעות

: בה לן לית להגיה קראן אפילו בשם ז״ל הרא״ש וכתב במזיד איחר אפילו כלומר איחר אפילו כתב שעות נ׳ אמר ולאחריה
בערב אומרים ב״ש י׳.) (דף דברכות פ״ק משנה .וכו׳ כדרכו קורא אדם כל ב זמן שהוא ולאחריה לפניה דמברך הוא רביעית שעה סוף עד דדוקא ז״ל גאון האי רבינו
כל אומרים וב״ה ובקומך בשכבך שנאמר יעמדו ובבקר ויקראו יעו אדם כל וה״ר .תשא לא על עובר בירך ואם הברכות הפסיד ואילך מכאן אבל יהודה לרבי הפלק
שדרך ובשעה שוכבין אדם בני שדרך בשעה בדרך ובלכתך שנאמר כדרכן קורץ אדם דדוקא ודעתר״ח הערב עד היום שאר כל פי׳ וכו׳ שעות שלש אחר הקורא כתב מנוח

וקורץ עומדים אומרים ב״ה י״א.) ובברייתא(שם . כב״ה דהלכה וידוע עומדין אדם בני דמתני׳ ולישנא המפרשים כל דעת כן ואין הפסיד ואילך מרביעית אבל רביעית שעה מד
. וכו׳ בהמה גבי על רוכבין בץ ומ״ש וקורץ. בדרך הולכין וקוראץ ומסין וקורץ יושבין יש . עכ״ל קאמר יומא דכולי משמע שיעורא יהיב ולא ואילך מכאן הקורא מוכחא הכי

דרשב״י בהא וכדאמרינן מסתם על שוכבים אדם שבני זמן כל דרשינן בשכבך מ״ע שואלים

לחם
 קורין גומרין פירש ר״ח אבל כפשסיה גמר לשון ואתי הממה הנן עם הברכות שגומרין
: ז״ל הרא״ש בפסקי שהוזכר כמו שעות שלש מד החמה מהנן אותה שקורין שר״ל

 וכו׳ שעות שלש עד אומר יהושע רבי פ״ק שם משנה .שעות,וכו׳ שלש אמר הקורא יג
)י׳ (דף בגמרא ואמרו וכו׳ הפסיד צא ואילך מכאן הקורא  הפסיד לא מאי :

: הברכות הפסיד לא

היה ר״פ .וכו׳ שמע קריאת לקרות ואסור :דמי] כמהלך רכוב בקידושין(ל״ג:) [פשוע
קורא

משנה
ב ״  כיון אס וכו׳ קורא היה י״ג) קורא(דף היה פרק משנה . שמע את הקורא א פ

 כוונת צריכה ע״כ ישראל שמע רבנן מנו ע״ב) (שם ובגמרא . יצא לבו
 :בחרא הוא דרבא כן [רביני] ופסק ע׳'כ מאיר כרבי הלכה רבא אמר מאיר] ר׳ [דברי הלב

 בערב דאמרי כב״ש ודלא י׳:) הכי(דף דקאמרי הלל כביס .וכו׳ כדרכן קורץ אדם כל ב
אמר ע״ב) י״ג (דף שם .וכו׳ מועל והוא ק״ש לקמת ואסור :וכו׳ ויקרא ימה

רב
עוז מגדל

 כל :יד) (דף קורא היה פיק . ראשון בפסוק עד כו׳ כיון וצא שמע את הקורא ■2ב פרק
 יאסור :יא) (דף דגרכוס קמא פרק .בהמה גני על עד נו׳ קוראין

.עכ״ל יוכל אס כן לעשות וצריך ישכב אס עוב ויותר ו״ל הראב״ד כתג . וקורא עד ק״ש

אדם
לקחת

מיימוגיות הגהות
 דאטר דהא שמחה ורבינו רא״מ וכתנ יהושע ברגי הלכה שמואל אמר יהודה רב אמר [ע]
 לה סבר נתן רבי סירקא בריש מדאמר ג׳ שעה תחילת עד פירוש שעות נ׳ עד ייחשע רבי

 מזח הזכירו הוייןוהנהלא משמרות תרתי דיממא ותרתי דליליא שית עד וכו׳ יהושע כרבי
 בסתם שעות ג׳ עד כתבו בולם אלא יומא בתום׳ יבינו מורי ולא ה׳ג ולא התום׳ בעלי רבותינו
 חשש דלא בלום קשה לא דיממא ב׳ אלא הספר הזכיר שלא ומה ובו׳ מלבים דרך שבן שעות ג׳ סוף עד פי' שעות ג׳ עד יהושע רבי דאמר והא היא ראיה לאו נתן דרבי ההיא בי לומר ויכולני

 משמרות אלא כפסיק הזניר לא דוד וכן משמרות כ׳ שמצא ביון להזכיר לו מה שלישית ושעה אשמורות עיג• דקדמו קרא לק״ם משמרות כ׳ מלבים לשאר דוד שקידם לטימר אלא תלמודא
 היה שכן שעות שתי עד לומר דובתא בחד תלמידא לישתמיט לא ב׳ שעה סוף עד דהיינו שעות ג׳ תחלת עד הפי׳ היה ואם שעות ג׳ עד לישן מלבים שדרך מקומות בכמה מצינו ובן שלימות

 דגרם שעות ג' סוף עד ק״סז שזמן בירושלמי משמע וכן ממש שעות ג' משמע השתא אבל ג׳ שעה תהלת ער משמע שהיה שלישית שעה עד לומר לו היה הפחות ולבל נראה יותר הלשון
 שעין תלת בתר שמע ומקרו ציבורא אתא לתעגיתא נפקון אחא ור׳ יוסי ר׳ בידן ממחי הוי ולא שעין ג׳ בתר שמע וקרינן לתעניחא נפקין הוינן יוחנן דר׳ ביומי אמי רבי בשם זעירא רבי
 עכר שלא משמע הרי »׳v ההדיוטות מפני ליה אמר חורה דברי מתוך בחפלה לעמוד בדי אלא אותה קורין כלום בעונתה אותה קראו בבד והלא יוסי י' א׳ל בידן מחויי אחא ר' בעי
 חייא ורבי יוסי רבי כירושלמי מדגרסינן ק׳ש זמן שעות ג׳ סוף שעד ג״ב ס׳ה כעל שפסק מצאתי שוב ז׳ל וכתב ג׳ שעה תחלת בתר אלו בבל לפרושי ליבא דודא• שעין ג׳ בתר ק׳ש,^ד זמן
 קא אימת דלקמן אההוא התוספות בתמ ובן .בס׳ה ע׳ב ג׳ בשעה וקוראין שעות בב׳ ממטתם עומדין ומלכים ע׳ש בו׳ ואילך מבאן הקורא והתניא ומקטה שעין לתלת מצלי הוו רבי בר

 פסקר׳י וכן [י) : שהיים אינזיג במגדל אלה דברים לכל מורי הסכים וכן שמעון ה׳ר בשם כתב ע'כ ובו׳ לעיל בדאמרינן ג׳ בשעה עומדים הטלבים שהרי קמייחאבו׳ שעין בתלת רתח
 ברשב׳א שפסקו בה״ג דלא בס׳ה פסק וכן קרו ק׳ש זמן מטא וכי ומצלו מקדמי הוו באורחא נפקי הוו כי ולוי דשמואל אכוה השחר תפלת כפרק דגרסינן מהא חננאל רכינו ובן אלפס
ש.  בזמנה כקורא שבר לו ואין בברכותיה ד׳ עד לקרותו יכול ג׳ עד קרא ולא נאנס אם הטור [כתב * :ובו׳] גאולה מסמך בדבור ל׳ דף בנדבות כרשכ׳א פסקו בן גם [והתום׳ ע׳

 איתא ובן מעכבות אינם שברכות הננאל רבי׳ פסק מכאן [ב] : ע׳ב כר'מ הלכה רבא אמר ר'מ דברי הלב כוונת צריבין ע׳ב רבנן תנו [א) :לבטלה] ברבה דהוי יברך וראחדד׳לא
 למימר אנפשייהו דמחמירץ דמתחזי דהני יתבי כי ק״ש למקרי דמבעי נמי הכי יתכי כי רש״י כתב בברייתא ע׳ש הלל כבית פ׳ק [ג] :זלב מעכבות אינם ברבות אומרת ז^ת בירושלמי
ח דמקכלין  לבבך על עד יהודה רב דאמר אהא כתב ראבי׳ה ובן וכו' כדרבן קורין דאמרי כב׳ה לן דקיימא מזו נדולה כסילות לך ואין ושטות ובורות והדיוטות טעות בעמידה שמים ^בו

: ע׳ב ובערוך בתוספות וע׳ש לחומרא הפי׳ בבל פסק והנה בו׳ יקרא לא פרקרן כ׳ בפרק [ד] :טפי שפיר דיושב וב״ש בעמידה


