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  י"מכילתא דר

   "מימי� ימימה"

   ?'למה נא

הואיל ומזוזה מצות עשה  ,והדי� נות� ,שומע אני א� הלילות במשמע, "והיה ל) לאות"' לפי שהוא או

ת יכול א� תפילי� ינהגו בלילו ,א� למדת על מזוזה שהיא נוהגת בלילות כבימי� ,ותפילי� מצות עשה 5 

   ,כבימי�

   ,בימי� את נות� ואי� את נות� בלילות ,"מימי� ימימה"ל 'ת

   ,'למה נא "מימי� ימימה"א 'ד

הואיל ומזוזה  ,והדי� נות� ,שומע אני א� שבתות וימי� טובי� במשמע ,"והיה ל) לאות"' לפי שהוא או

וימי� '> הורב 69' עמ<א� למדת על מזוזה שהיא נוהגת בשבתות  ,מצות עשה ותפילי� מצות עשה 10 

   ,יכול א� תפילי� ינהגו בשבתות וימי� טובי� ,טובי�

   ,וימי� טובי�' יצאו שבתו ,"מימי� ימימה"ל 'ת

   ?'למה נא ,"מימי� ימימה"' יושיה או' ר

הואיל ומזוזה מצות  ,והדי� נות� ,במשמע' טו' וימ' שומע אני א� שבת ,"והיה ל) לאות"' לפי שהוא או

' יכול א� תפילי� ינהגו בש ,'טו' ובי' בשבתו' א� למדת על המזוזה שהיא נוהג ,'עש' עשה ותפילי� מצ 15 

   ,'טו' ובי

   ,טובי�' וימ' יצאו שב ,"'ימי' מימ"ל 'ת

   ,יצאו שבתות וימי� טובי� ,יש ימי� שאת נות� ויש ימי� שאי� אתה נות� ,"'ימי' מי"א 'ד

   ,לא ית� אות בתו) אותהואיל ושבת קרואה אות ותפילי� קרואות אות ' יצחק או' ר

 20   ,או ית� אות בתו) אות

   ,אות וברית לתפילי� שאינ� קרואות אלא אות בלבד' תדחה שבת שהיא קרוא ,אמרת

   ,אות ותפילי� קרואות אות לא ית� אות בתו) אות' הואיל ושבת קרוא' או' אלע' ר

חייבי� עליה� לא כרת ולא י� עליה כרת ומיתת בית די� לתפילי� שאינ� ?ב?אמרת תדחה שבת שחיי

   ,די�' מיתת בי

 25  י"מכילתא דרשב

  ?מהי החוקה

    א "ד

  . "ושמרת את החוקה"

  זאת חוקת הפסח' אליעזר אומ' ר

 30   ,זו חוקת תפילי�' עקיבה אומ' ר
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  תפילי� בלילה ובשבת ויו� טוב

   ,יכול יהו תפילי� נוהגות בלילות כימי�

תפילי�  ,ומה מזוזה שאי� נוהגת בהולכי ימי� ובהולכי מדברות הרי היא נוהגת בלילות כימי� ,די� הוא

   ,אינו די� שיהו נוהגות בלילות כימי� ,שנוהגות בהולכי ימי� והולכי מדברות

 35   .פרט ללילות "מימי�"ל "ת

   ,יכול יהו תפילי� נוהגות בימי� טובי� ובשבתות

א בהולכי ימי� ולא הולכי מדברות הרי היא נוהגת בימי� טובי� ומה מזוזה שאי� נוהגת ל ,די� הוא

בימי� טובי� > ות<תפילי� שנוהגות בהולכי ימי� ובהולכי מדברות אינו די� שיהוא נוהג ,ובשבתות

   ,ובשבתות

 40   ,ולא כל ימי� "מימי�"ל "ת

   ,ובשבתות[יכול יהו תפילי� נוהגות בימי� טובי� ' עקיבה אומ' ר

] נוהגת בימי� טובי�[בהולכי ימי� והולכי מדברות הרי היא ] זה שאי� נוהגתומה מזו ,די� הוא

אינו די� שיהו נוהגות בימי� טובי� ] והולכי מדברות[תפילי� שנוהגות בהולכי ימי�  ,ובשבתות

   ,תות[ובשב

 45  .יצאו שבתות וימי� טובי� שכול� אות] "לאות על יד)"ל "ת

  ב"ב ה"ירושלמי ברכות פ

  . לשמור חוקיו} וציונו{ו 'ברו) אקב. 'מהו אוכשהוא חולצ� . ..

  .  דא!כ!מדבר לא ' בחוקת הפסח הכת. בר� כמא� דמר. מדבר' בחוקת תפילי� הכת. ואתיא כמא� דמר

  

 50  . הנות� תפילי� בלילה עובר בעשה. אלעזר' אבהו בש� ר' ר

  . ומה טע�

  ". ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימי� ימימה"

  . ולא לילות'' ימי�''

  . פרט לשבתות וימי� טובי�" ]1'מ[)�(ימי"

 55  )!. 1ולא לילות'' ימי�''!(

  . אבהו יתיב מתני ברמשא ותפילוי עילוי' והא ר

  .  � היו בידו!דו!וכמי� פיק. הוה >ריר�?ר?מצ<: }מצדד�{

  .  א� היו עליו מבעוד יו� מותר] 1אבל): [אלא. (אלא הנות�' לא אמ. אית דבעי מימר

  . מצות� כדי שתיסלק רוב הרגל מ� השוק. דבעי מימר<+אית 

 60  . נשמעינה מ� הדא. דבעי מימר> רואית

  . פרט לימי� טובי� ושבתות שכול� אות. את שהוא ל) לאות". והיה ל) לאות"



  

  ד� מקורות לשיעור של הרב מאיר ליכטנשטיי�

  8ד� מספר  – תפילי� וציצית

  ט"בסיוו� תשס' ב, ד"בס

 

  ". מימי� ימימה"' ולא כ� כת

  . כל מילא דלא מחוורא מסמכי� לה מ� אתרי� סגי. יוחנ�' לית ל) אלא כיי דמר ר

� מסכת ברכות פרק א "רבינו יונה על הרי�  ] ד� א עמוד א[מאימתי  

והטע� דתלו אותו בשיראה את חבירו משו� דבתפילי� כתב ראיה דכתיב וראו כל עמי האר4 כי ש�  65 

מקרא דוראית� אותו אפשר שזמ� התחלתו ) ש� מג ב(דילי� י נקרא עלי) וציצית שמצותו ביו� כ"י

  :ו"מפי מורי הרב נר. כ משיראה את חבירו או אפשר שזמנו משיכיר בי� תכלת שבה ללב� שבה"הוא ג

   עיטור הלכות תפילי�

 מנהג� כ) הישיבה חכמי וכל הראשוני� ואלופי� ד"ואב גאוני� ראינו כ) דרבנ� ממנהגא וששאלת�

 70 בסדר יחלו4 או שלו� עושה עד ממתי� כשחול4' ובתשוב ערבית של האר4 על השמי� כימי עד שחולצי�

 סדרא קוד� חולצי� התלמידי� שכל נהגו ובמתיבתא זכות לו יש שהמתי� ז"כ ראינו כ) קדושה

 רבותא לפני ולא כנסיות בבתי מתפללי� וכשה� שישבו קוד� בנרתק� להניח� כדי במתיבתא כשיושבי�

  שלו� עושה עד אות� מניח�

  סימ� תכז ) חלק החידושי�(ת "ספר הישר לר

 75  )+'ה א"ל, ו"שמ' סי(' ד ב"ברכות מ+

ואיכא למא� . בתר דמסלקי תפילייהו לשמור חוקיו' לבני מערבא דמברכי. בסו� גמרא כיצד מברכי�

נת וכדמעיי. דסבירא ליה דלא שנא תפילי� ולא שנא טלית כי הדדי נינהו ומבר) אחר שמסלק ציציתו

. בהו ושמרת את החוקה הזאת' דבני מערבא משכחת לה לא אמרו אלא אתפילי� לחוד דכתי' בגמר

יעקב אמר כשהוא נות� על ' זריקא בש� ר' בפרק היה קורא בתורה כיצד הוא מבר) עליה� ר' והכי גרסי

וכשהוא  תפילי�] על מצות הנחת[ו להניח תפילי� וכשהוא נות� על של ראש "ה אקב"י אמ"היד אומר בא 80 

  .מדבר' הכת] תפילי�) [הפסח(כמא� דאמר בחקת ] ואתיא) [ואי. (חול4 לשמור חוקיו

  � מסכת נדה ד� נא עמוד ב "חידושי הרמב

ל בספר הישר שלו "ת ז"ר' פי. הא דאמרינ� ולבני מערבא דמברכי� בתר דמסלקי תפיליהו לשמור חקיו

והביא ראיה ממה , רכי� לאחר עשיית�שלא אמרו אלא בתפילי� אבל בציצית ושאר מצות אינ� מב

יעקב בר אידי ' זריקא בש� ר' היה קורא בתורה כיצד הוא מבר) עליה� ר' שאמרו בירושלמי בפ 85 

ו על מצות תפילי� וכשהוא נות� לראש מהו אומר "ה אקב"י אמ"כשהוא נות� של יד מהו אומר בא

ד בחוקת "ור חקיו ואתיא כמו לשמ"ו על הנחת תפילי� וכשהוא חולצ� מהו אומר ברו) אקב"אקב

והטע� לזה מפני שהמניח תפילי� , ד בחוקת הפסח הכתוב מדבר לא בדא"תפילי� הכתוב מדבר בר� כמ

לאחר שקיעת החמה עובר בעשה הילכ) מבר) בשעת סילוק� בלילה שהוא מקיי� עשה ואי� ל) כ� בכל 
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הא דאמרינ� בשמעתי� לאתויי  כ"ועדיי� אינו מחוור דא, ל"חכמי הצרפתי� בשמו ז' כ) פי, המצוות 90 

' מאי קושיא מתני, מצות ומקשינ� ולבני מערבא דמברכי� בתר דמסלקי תפיליהו מאי איכא למימר

אלא ', ועוד שיש בנוסחאות שכתוב בה� ולבני מערבא דמברכי אמצות וכו, לאתויי שאר כל המצות

ד "בירושלמי אתיא כמ וזה שאמרו, ה לכל המצות שטעונות ברכה לאחריה�"נראה לבני מערבא ה

בחוקת תפילי� לא הקפידו אלא על הלשו� דלשמור חקיו אבל שאר כל המצות אי� מברכי� אלא לשמור 

ובודאי נראה לומר שאי� בני מערבא מברכי� כ� אלא כשה� מסלקי� אות� בזמנ� ערבית ולא , מצותיו 95 

וכ� א� סלקו , לי� הואמשו� עשה שבה� אלא משו� שכבר נגמרה מצות� דקסברי לילה לאו זמ� תפי

אבל א� היה מסלק� ביו� היא) יבר) , אות� בערבי שבתות ובערבי ימי� טובי� לדברי הכל מברכי� היו

ד בחוקת תפילי� הכתוב מדבר "ולפיכ) אמרו בירושלמי דאתיא כמ, והלא מצוה להניח� ולא לסלק�

אלעזר הנות� תפילי� בלילה ' ראבהו בש� ' וכ) סמכו ש� בירושלמי ר, וכתיב מימי� ימימה ולא לילות

אבל נאמר לפי זה העני� ולפי זה הפירוש דאי� מברכי� על כל מצוה ', עובר בעשה מה טע� ושמרת וגו 100 

, אבל בלילה מברכי� על ציצית, שאי� סילוקה גמר עשייתה כגו� פושט ציציתו ביו� והיוצא מ� הסוכה

וזה שלא העמידו משנתינו דיש טעו� , מברכי�וכ� לאחר שופר ולולב וכיוצא בה� שעשיית� גמר מלאכת� 

וזה , במצות כיוצא באלו שאינ� טעונות ברכה מפני שאי� לשו� לאחריו אלא לאחר שנגמר המעשה' כו

כ "שא, הלשו� נכו� הוא שאי� הדי� נות� לבר) לאחריה במצוה שעדיי� הוא חייב בה והוא מסלקה ממנו

' או ז' תורה בצבור מפני שהוא מצוה לגמור כדי שיהיו גואי� ל) כ� אלא בקורא ב, מצינו חוטא ומבר) 105 

קוראי� כתקנת חכמי� אבל בגמר מצוה בכל מצוה נגמרת מברכי� היו ודמיא להו להלל ומגלה ותורה 

ל שכתב בהא דבני מערבא לא נהגינ� הכי במתיבתא ומיהו אי בעי "וראינו לרבינו האי גאו� ז, בצבור

  .יאינש למיעבד כבני מערבא שפיר דמ

ל שהצרי) לבר) אחד על של יד ואחד "ולשו� הירושלמי שכתבנו נראה שמכריע כדברי בעל ההלכות ז

וכ� החזירו ש� העני� הזה בפרק הרואה ואמרו העושה תפילי� , פ שלא שח בינתי�"על של ראש ואע 110 

ו על מצות תפילי� "ו לעשות תפילי� לשמו כשהוא לובש� אומר ברו) אקב"לעצמו אומר ברו) אקב

ולא כדברי רבינו , פ שלא שח"בכל מקו� מזכירי� כ� אע, ו על הנחת תפילי�"וכשהוא מניח� אומר אקב

אלא שיש לנו פתחו� פה לומר דגמרא ירושלמי , ל שפירש לא שח מבר) אחת בלבד על שתיה�"הגדול ז

א ד מעיקרא בגמרא דיל� אבל במסקנא אסיקו אביי ורבא לא שח מבר) אחת ואנ� כמסקנ"ל כדקס"ס

 115  .או שעני� הירושלמי במניח אחת מה� ולא במניח שתיה�, דיל� עבדינ�' דגמ

  שאלות ותשובות סימ� קנה  �א "ה ח"ראבי

בפרק כיצד מברכי� איתא דלבני מערבא לבתר דמסלקי לתפילייהו מברכי אשר קדשנו במצותיו וצונו 

ומקובלני ממורי אבי מדלא קאמר לאפוקי שאר מצות שמע מינה דעל כל המצות . 'לשמור חקיו וכו

אבל לשמור חקיו לא יבר) אלא , מברכי� לאחר שגמר המצוה כגו� לשמור מצות ציצית או דוגמתה
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והכי איתא בירושלמי אתיא כמא� דאמר חוקה זו בתפילי� נאמרה דכתיב ושמרת את החוקה . ילי�אתפ 120 

  +:'ג י"שמות י+' הזאת וגו

  שאלות ותשובות סימ� קסח  �א "ה ח"ראבי

ומקובלני מרבינו אבא מורי שכל המצות בי� תפילי� ובי� ציצית ולולב ונר חנוכה וכל דכוותייהו צריכי� 

דתנ� כל שטעו� ברכה לאחריו , ]וכדומה[כשמסיר ממנו הטלית , קיו� המצוהברכה אחרונה לאחר 

, אמרינ� בנדה ובפרק כיצד מברכי� לאפוקי מצות]ו[, טעו� ברכה לפניו ויש שטעו� לפניו ולא לאחריו 125 

ומשני , לשמור חוקיו מאי איכא למימר> לבתר דמסלקי תפילייהו<ופרי) ולבני מערבא דמברכי� 

מדלא קאמר לאפוקי שאר מצות אלא קאמר לאפוקי ריחני שמע מינה דאכל המצות ]ו[, לאפוקי ריחני

וכ� בכל מצוה מזכיר לשמור , ה לשמור מצות ציצית"י אמ"כגו� בציצית בא, נמי מברכינ� לאחריה�

כדאמרינ� בברכות בירושלמי אתיא , אבל לשמור חוקיו לא שיי) לבר) אלא אתפילי�. מצוה פלונית

ופלוגתא היא בהקומ4 , חוקה זו בתפילי� נאמרה, +'ג י"שמות י+' ת החוקה וגוכמא� דאמר ושמרת א 130 

  :רבה דאיכא מא� דאמר דבפסח נאמרה

  הלכות לולב סימ� תרצג  �ב "ה ח"ראבי

א שפירש לא "וראיתי בש� רבינו יב. ובמסכת סוכה רבנ� דבי רב אשי כל אימת דממשמשי בהו מברכי

ונראה שהיו מברכי� . וכבר קיי� מצות הנחה, לאו הנחה הוא יתכ� לבר) להניח תפילי� שהרי משמוש

, ומישמוש הוא משו� היסח הדעת. וכ� נמי מברכי� ברכה זו כשחולצי� אות�, לשמור חוקיו על משמוש 135 

רבה <כדאמרינ� בפרק הקומ4 , שהוא קרוי הנחה, ולי נראה דעל מישמוש מבר) להניח. כדגמרינ� מצי4

) עליה� משעת הנחת� כיצד היה משכי� לצאת לדר) ומתירא שמא תנו רבנ� מאימתי מבר> בסופו

י הת� "ועד מתי מניח� עד שתשקע החמה ופירש רש. יאבדו מניח� ולכשיגיע זמנ� ממשמש בה� ומבר)

ותו דקאמרינ� רבנ� דבי רב פפא הוו מברכי כל אימת דמנחי דבי רב אשי . דמשמוש הוי במקו� הנחה

דההיא ברכה גופיה דמברכי דבי רב פפא כל אימת דמנחי הוי מברכי  שמע מינה' כל אימת דמשמשי וכו 140 

ודי� עטו� ציצית מצאתי בירושלמי סוכה תני יודע להתעט� חייב בציצית : דבי רב אשי בשעת מישמוש

לא סו� דבר לעט� אלא להשלי) שתי כנפות לאחוריו ושתי� לפניו ואוחז בציצית כשורה בשעת קריאת 

. ייב בלולב לא סו� דבר לנענע אלא מולי) ומביא מעלה ומוריד כשורה ומנענעתני יודע לנענע ח. שמע

, דהיינו גמר מצוה כמו קשירה גבי תפילי�, ומזה אנו למדי� בכל זמ� שאינו משלי) שתי כנפות לאחוריו

וכ� בלולב אפילו כשתופס הלולב והאתרוג בשתי ידיו עדיי� עובר לעשיית� הוא כל . קרי עובר לעשיית� 145 

ואי� צרי) להקדי� ולבר) משו� עובר , היינו מולי) ומביא מעלה ומוריד, שלא גמר המצוהזמ� 

ועיי� מה שפירשתי בסימ� . >עובר לעשיית�<כמו שפירשתי גבי כל מצות מבר) עליה� , לעשיית�

מדאמרינ� במסכת ברכות ובפרק , ונראה לי דמבר) אחר שמסיר טליתו לשמור מצות ציצית]: ב"תרפ[

פירוש האי , בתר דמסלקי תפילייהו מברכי לשמור חוקיו לאתויי מאי]ד[לבני מערבא בא סימ� ו
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ומדלא מתר4 לאתויי שאר מצות כגו� , ופריק לאתויי ריחני, דאמרינ� יש מברכי� לפניו ולא לאחריו 150 

שמע מינה כל המצות הטעונות ברכה לפניה� טעוני� ברכה , לולב וסוכה וציצית דאי� טעו� לאחריו

אבל לשמור חוקיו אינו . ומזכיר ש� המצוה, לשמור מצות ציצית לשמור מצות סוכה ולולבלאחריה� 

וגרסינ� בפרק היה קורא , +'ג י"שמות י+דכתיב ושמרת את החוקה , מבר) עליה� אלא אתפילי� דוקא

בתפילי� נאמר בר� ' בירושלמי הא דמברכי� לשמור חוקיו אתי כמא� דאמר ושמרת את החוקה וגו
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