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מסכת ברכות
גמ' ב  .ג.

פ"א מאימתי

ק"ש של ערבית ]ובשכב[:
ר"א לל"ק ,ת"ק לל"ב ,ור' יהושע בברייתא  מהערב שמש )צאת הכוכבי(
ר"א  עד שליש הלילה ]התחלת שכיבה[
ברייתא  עד שעה שעני גומר סעודתו ]רש"י  תחלת זמ שכיבה[
חכמי  עד חצות ]סייג[
ר"ג ,שמואל להל'  עד עמוד השחר
ר"ע ח  :עד נ החמה
ר"א בברייתא  משקדש היו )לרש"י  ביה"ש(
ר"מ  משבנ"א נכנסי" לסעודה ע"ש )לרש"י  מאוחר מצה"כ(; סמו לצה"כ
ברייתא ,ר' חנינא  משעני נכנס לאכול )מאוחר מצה"כ(
ר' אחאי  משרוב בנ"א נכנסי להסב )רש"י  בחול\בשבת(
ר"י כו  .מפלג המנחה
}ג' משמרות ,על כ"א הקב"ה שואג{

רש"י ב.

לרש"י  יוצא בפ' ראשונה על מטתו  אבל בביהכ"נ רק כדי לעמוד בתפלה מתו דברי תורה
הקטר חלבי לכתחלה עד עמוד השחר

גמ' ג  .ה:

אי" נכנסי" לחורבה משו שיחשדוהו בזנות )בא' או בפריצי( ומשו מפולת )בנפלה לפני זמ"( ומשו
מזיקי" )בא' או במקו שרגילי"(
הלילה ד' משמרות לרבי ,ג' לר' נת"
רק אומרי דב"ת של המת בפניו ]רש"י  לועג לרש[  ומח' במילי דעלמא
}דוד  חצות לילה אקו ,חסיד אני; משה  כחצות; שמא יגרו החטא{
ר' יוחנ"  צרי לסמו גאולה לתפלת ערבית ]גאולה נמי בליל ט"ו ,היקש לק"ש דשחרית סמו
לתפלה[
ר' יהושע ב"ל  ק"ש אחר ערבית ]גאולה מעלייתא יו ט"ו ,היקש לק"ש דשחרית סמו למטתו[
}תהלה לדוד כל יו; מיכאל באחת גבריאל בשתי{
ר' יהושע ב"ל  ק"ש על המטה ]בלבבכ וכו' ודומו[
ר"נ  אבל לא ת"ח ,אביי  ת"ח יאמר ביד אפקיד וגו'
}כנגד יצה"ר  ירגיז יצ"ט ללחו ,תורה ,ק"ש ,יזכור לו יו המיתה; יסורי" למי שאפשר ואינו עוסק
בתורה; הקב"ה נת" תורה ושמח;
יסורי"  יפשפש במעשיו ותשובה ,תולה בביטול תורה ,יסורי" של אהבה )רש"י  להרבות שכר עוה"ב(;
יסורי" של אהבה  בלי ביטול תורה ,תפלה ,ר' יוחנ"  אפי' יש שניה ,נגעי בבבל ]לרש"י  אי שילוח[,
נגעי בצנעא ,בני ומתו; יסורי" ממרקי";
תורה ,א"י ,עוה"ב נתנ" ע"י יסורי";
אשרי הגבר וכו' ומתורת תלמדנו  יתלה יסורי" בביטול תורה ,יסורי" של אהבה כשיכול ללמוד,
לומדי מ" התורה שיסורי" ממרקי" ,תורה נתנה ביסורי; לא ה" ולא שכר";
ר' אלעזר ור' יוחנ" בכו על שופרא דבלי בעפרא; בתר גנבא גנוב וטעמא טעי{

רש"י ד .ה:

כרתי ופלתי  לרש"י  אורי ותומי
סמיכת גאולה לתפלה  ה' צורי וגואלי  יענ ,א( המל הפליג

לרש"י  אי" לאד חשוב אלא יסורי" של אהבה

גמ' ה  :ח:

לא יעשה מלאכה )לרש"י  או ילמוד( עד שיתפלל
בתפלה לא יהא חוצ בינו לקיר
ימתי" לחבירו שיגמור תפלתו לפני שיצא
}מזיקי" ליד אד; עוסקי בתורה שכינה עמה{
תפלה נשמעת בבית הכנסת וי"ג ע הציבור ]תפלה במקו רנה[
תפילי" של הקב"ה  א( כי מי גוי גדול ומי גוי גדול ,ב( אשרי ישראל ומי כעמ ישראל,
ג( או הנסה אלקי ,ד( ולתת עליו"
לביהכ"נ בפסיעה גסה מותר ,לדבר הלכה\מצוה בשבת מותר
המתפלל אחורי ביהכ"נ צרי להחזיר פניו לביהכ"נ
}הקב"ה משאיל במי שלא בא יו א' ,כועס כשאי" עשרה; הקובע מקו לתפלתו; אגרא ד;...
כרו זלות לבנ"א; שכר המשמח חת"; יר"ש זה כל האד; הקב"ה מתפלל; ישמעאל בני ברכני; אי"
מרצי" בשעת כעסו; זעמו רגע; משה בקש שתשרה שכינה על ישראל ,ולא גוי ,צדיק ורע לו; ר"מ 
וחנותי אע"פ שאינו הגו"; אברה קראו אדו" ,לאה הודה; אי" מרצי" בשעת כעסו; ְשָמא ָגרי  ראוב",
רות; קשה תרבות רעה בביתו; מותר להתגרות ברשעי :במילי דשמיא ,רק כשאי" השעה משחקת לו,
בצדיק גמור; גדולה שמושה מלמודה ,עת רצו" כשהציבור מתפללי"; תפלה בציבור ,בביהכ"נ;
לעת מצא  אשה ,תורה ,מיתה ,קבורה ,בית הכסא; אי" להקב"ה אלא ד"א של הלכה;
ידור במקו רבו דכיי( לי'; שמו"ת; הזהרו בזק" ששכח תלמודו; אל תחת בשר ע"ג היד{
צרי להכנס שיעור ב' פתחי לביהכ"נ )לרש"י  רוחב ח' טפחי( ואח"כ יתפלל
לא יניח ס"ת פתוח ויצא ,חו  :בי" גברא לגברא ,ספק בבי" פסוקא לפסוקא ,מחזיר פניו ללמוד
ישלי פרשיותיו ע הציבור שמו"ת ולא יקדי ולא יאחר
מותר לעבור אחורי ביהכ"נ בשעת התפלה כשיש פתח אחר ,ביהכ"נ אחר ,נושא משא ,ר  ,מנח תפילי"

רש"י ו :ח:

איסור תפלה אחורי ביהכ"נ :לגי' רש"י שלנו  בביהכ"נ פניה למזרח והוא בצד מערב ופניו למערב
"עטרות ודיבו""  לרש"י  יאמר ג"פ בל' עברי

גמ' ח  :י:

רשב"י  זמ" ק"ש עד עלות ,ק"ש של שחרית אחר עלות
רשב"י בש ר"ע )להל' בשעת הדחק(  זמ" ק"ש דערבית עד נ ]דיש ששוכבי[
ק"ש של שחרית אחר נ
ראב"ע  פסח עד חצות ]ג"ש הלילה הזה) ,ר"א  מועד צאת מאר מצרי לשריפה( ,עד חפזו"
דמצרי[
ר"ע  עד עלות ]עד שעת חפזו" דישראל ,ר' יהושע  מועד צאת לאכילה[
}דבר נא  שלא יאמר אותו צדיק ברכוש גדול לא קיי ,השאילו בע"כ ,וינצלו; ֶאקֶיה אשר ֶאקֶיה{
זמ" ק"ש שחרית משיכיר:
ת"ק  בי" תכלת ללב" )לרש"י  שלא נצבע יפה(
ר"א  בי" תכלת לכרתי ,ר"מ  בי" זאב לכלב ,ר"ע  בי" חמור לערוד
אחרי  חבירו בריחוק ד"א ,אביי  כותיקי" סמו לנ
עד :ר"א  נ  ,ר' יהושע )להל'(  ג' שעות
}סמיכת גאולה לתפלה )לר' אלעזר ה' שפתי תפתח רק במנחה ,לרב אשי כתפלה אריכתא( ,יהיו לרצו";
יתמו חטאי ולא חוטאי;

ברכי נפשי :שירה בה' עולמי  במעי אמו ,יצא לאויר והסתכל בכוכבי ,ינק ,מפלת" של רשעי ,יו
המיתה;
כנגד הקב"ה ונשמה  מלא הכל ,רואה ואינו נראה ,ז" הכל ,טהור ,יושב בחדרי חדרי;
אי" צייר כאלקינו ,אי" לבלות; ישעי'  בהדי כבשי דרחמנא למה ל ,חזקיהו  אפי' חרב על צוארו
אל ימנע מ" הרחמי ,ו' דברי עשה חזקיהו  על ג' הודו לו; שונמית{
תפלה במקו נמו ,בכיוו" רגלי ,לפני אכילה ]לא תאכלו על הד ,אכילה הוי גאוה[
מבר ברכות ק"ש אחר זמ" ק"ש
גדול ק"ש בזמנו מעוסק בתורה

רש"י ט .ט:

לא יאמר השכיבנו  רש"י  לרשב"י קוד עלות השחר

ייראו ע שמש  רש"י ט  :ק"ש ,רש"י כט  :ברכת יוצר

גמ' יא  .יב.

ב"ש  בשכב  על צדו ,בקומ  בעמידה
ב"ה  ובלכת בדר  כדרכו )ולא יעשה כב"ש כשהגיע לק"ש(
ובלכת  עוסק במצוה דאית ביה טרדא )כונס בתולה( פטור מ" המצוה
עשה כב"ש :רב יחזקאל  עשה ,רב יוס(  לא כלו ,רנב"י  חייב מיתה
מקו שאמרו לקצר )לרש"י השכיבנו( אינו רשאי להארי
מזכירי" מדת יו בלילה ולילה ביו; מח' א אהבה רבה או אהבת עול; נפטר ברכת התורה באהבה
רבה
מח' א צרי לבר ברכת התורה למדרשי המקראות ,למשנה ,לתלמוד
ר"ל  ברכות ק"ש אינ" מעכבות זא"ז ,ואולי רק הסדר לא מעכבת
בגבולי" בטלו קביעת י' הדברות בק"ש ]מיני"[

רש"י יב.

ברכת יוצר אור לא יצא לפני זמ" ק"ש

גמ' יב  .יג.

התחיל ברכה על דעת שהכל ,וגמר בפה"ג על יי" יצא
על דעת בפה"ג וגמר שהכל על שכר  ספק
על דעת יוצר אור ...הכל כפי הגמר ]מסיי בברו לרב יצא ,פתח על דעת להזכיר מדת יו ולילה[
אמת ויציב ,אמת ואמונה ]להגיד בבקר חסד ואמונת בלילות[
כורע בברו וזוק( בנחת בש ]ה' זוק( כפופי[
רב אלעזר  הקל הקדוש בעשי"ת יצא ]ויגבה וכו' והקל הקדוש נקדש בצדקה[
רב יוס(  לכתחלה הקל הקדוש ומל אוהב צדקה ומשפט
רב ,רבה )להל'(  המל הקדוש ,המשפט
}יבקש על חבירו ,יחלה על ת"ח ,מתבייש מעבירה מוחלי" לו; בקשו לקבוע פ' בלק בק"ש{
קבעו פ' ציצית דיש בה מצות ציצית ,יצי"מ ,עול מצות ,דעת מיני ,הרהור עבירה ,הרהור ע"ז
פ' ציצית  ראב"ע  בלילות ,חכמי  לימות המשיח )דעדיי" טפל( ]כל ימי חיי[
}צרות אחרונות משכחות הראשונות; אברה אב לכל העול ,שרה לכל העול{
"אבר" עובר בעשה\בלאו; מותר לקרות לשרה "שרי"

גמ' יג  .יג:

פ"ב היה קורא

אפי' למ"ד מצות א"צ כוונה )רש"י  לצאת ידי מצוה( אבל בעי כוונה לקרות
ק"ש  לרבי ככתבה ]והיו  בהויית"[ ,לרבנ" בכל לשו" ]שמע[
לרבי צרי להשמיע לאזנו ]שמע[ ורבנ" חולקי"
לא יקרא למפרע ]לרבנ" ,ר"א  והיו; רבי  הדברי[
שאילה א כל התורה נאמרה בכל לשו" )לרש"י  קריאת התורה(
כוונת ק"ש :ר"א  לרש"י  עד על לבב ,רב יהודה  עד על לבב יעמוד במקו אחד
ר"ע ,ר"י ,ר' זוטרא ,ר' יוחנ" להל'  כל הפרשה ]מצו היו על לבב[
לר' יוחנ"  ובעמידה במקו אחד
ר' יאשי'  פ' שנייה בעי כוונה ג"כ )כת"ק דר"י( אבל לא קריאה ]על לבבכ[
ר"מ  רק פסוק שמע
יארי באחד בד' ולא יחטו( בח'
רבי קרא פסוק ראשו" ^ הזכרת יצי"מ ומח' א חזר וגמרה אחר זמ" ק"ש
רב ,ר"נ ,רבה  פסוק ראשו" ואח"כ יש" ,יצא
לא יקרא ק"ש על צדו ]רש"י  דר! גאוה[ חו מבעל בשר

גמ' יד  .יד:

ר"מ  בי" הפרקי שואל ומשיב שלו מפני הכבוד )אבל לא ישכי לפתחו(
באמצע שואל ומשיב מפני היראה
ר"י  בפרקי שואל מפני הכבוד ומשיב לכל
באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד
תד"ב ר' חייא  יכול להפסיק מפני הכבוד בהלל ומגילה
רבה  רק בי" פרק לפרק ,ובחצי הלל אפי' באמצע פרק
טעימה מותרת בתענית עד שיעור רביעית וא"צ ברכה
לא ישכי לפתחו לתת שלו ולא יעשה חפציו קוד שיתפלל
בי" ויאמר לאמת ויציב הוי בי" הפרקי
ור"י )להל'( חולק ]וה' אלקי אמת[  לר' יוחנ" חוזר ואומר אמת ,ורבה חולק
רב  בלילה לא יתחיל פרשת ויאמר )אלא מודי וכו' שהוצאתנו מאר מצרי וכו'(,
וא התחיל )רב שמואל ב"י  ואמרת אליה ,למערבא  ועשו לה ציצית( גומר

גמ' יד  :טז.

שמע לפני והא"ש ]קעומ"ש לפני עול מצות ,ללמוד ללמד ולעשות[
ואח"כ ויאמר ]ציצית רק ביו ,רק לעשות[
ב' חופרי קבר  כ"א מניח חבירו ומקיי ק"ש תפילי" ותפלה
יניח תפילי" לפני ק"ש ]עדות שקר ,גמר מצוה ,עומ"ש שלמה[ אא"כ הגיע זמ" ק"ש
מהדרי" אמי לתפלה פרסה לפניו ,פחות ממיל לאחוריו אבל לא לק"ש ]פ" יעבור הזמ"[
ק"ש  ר' יוסי ורבי יג  .בעי להשמיע לאזנו ]שמע[,
)רב יוס(  אבל בשאר מצות )לרש"י  ברכות( יצא(
ות"ק )ר"י( חולק ]שמע  בכל לשו"[
לר"מ אפי' לכתחלה א"צ ]על לבב  עיקר הכוונה[
לראב"ע ולר"י )להל'( לכתחלה צרי וכ" בברהמ"ז ,ברכת תרומה ,מגילה

לא דקדק  לר' יוסי )להל'( יצא ,לר"י לא יצא
ריוח בי" הדבקי ]ולמדת  שיהא למוד ת[
}שא.ל מכניס ומוציא כֶרֶח; מדקדק בק"ש מצנני" גיהנ; אהלי )בהמ"ד( מעלי" לכ( זכות{
ספק איפה טעה  יחזור לראש הפרק אא"כ סרכיה נקט
פועלי קורי" ק"ש בראש איל"  ובפרק ראשו" צריכי" להפסיק מלאכת"
ותפלה רק בענפי מרובי אבל בעה"ב יורד ]רש"י  פחד  ותפלה רחמי היא ובעי כוונה[
פועלי" שעושי" בשכר" מלבד סעודת" )חייבי בק"ש וברכותיה( מתפללי" הביננו לכו"ע וכוללי" ובנה
ירושלי בברכת האר  ,ולגי' רש"י פטורי מברכה ראשונה ,חו מבעה"ב מיסב עמה"

רש"י טו:

הגיע לחינו מצות )למגילה(  ב" ט' ,י'
לא הגיע לחינו  משמעות שיטת רש"י  לר"י בדיעבד יכול להוציא מגילה

גמ' טז  :יז:

לר"ג אנינות לילה ראשונה דרבנ" ובמקו אסטניס לא גזרו רחיצה
אי" ניחו אבלי על עבדו )חו מכשר( אלא המקו ימלא חסרונ ,ואי" מספידי" )אלא כשר לר' יוסי(,
ואינו קוראו אבא פלוני )חו מחשיבי(
}אי" אבות אלא ג' ואמהות ד'; תפילות של בתר צלותיה; אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה
נ"ר ליוצרו וכו'; מרגלא בפומיה ;...תכלית חכמה תשובה ומעש"ט וכו'; העוה"ב צדיקי
יושבי" ועטרותיה בראשיה ונהני מזיו השכינה;
נשי זכיי" באקרויי בנייהו ובאתנויי גברייהו ונטרי" עד דאתו;
כשמפטרי מביהמ"ד ;...כל העול ניזוני" בשביל חנניא בני{
בק"ש רשב"ג חייש ליוהרא ]אנ" סהדי דחת" לא מצי לכוו"[ ולא במלאכת ט' באב ]כמה בטלני יש[
בק"ש רבנ" לא חיישי ליוהרא ]כול קורי"[ משא"כ בט' באב ]כול עובדי[

רש"י יז.

קיו מצוה ע"מ שיכבד אותו מותר ,לימוד לא לקיי אלא לקנתר אסור

גמ' יז  :כ.

פ"ג מי שמתו

מתו לפניו ,לרב אשי  או מוטל עליו לקוברו) ,וכ" שומר יחיד( פטור ממצות ]לרש"י  טירדא דמצוה[,
בשבת חייב חו מתשמיש לת"ק דרשב"ג
רש"י  מי שכבר נשא המטה  חייב בק"ש ותפילי" ופטור מתפלה ]דרבנ" ,לרבותיו דרש"י  דיש עוד שהות[
לועג לרש תו ד' אמות
לב" עזאי שומרי בספינה מניחי" מת בזוית זו ומתפללי" בזוית אחרת ]לא חיישינ" לעכברי[
מותר לשבת ע"ג שק ע עצמות ,ס"ת מפני יראת הלסטי
אינו מלוה המת עובר משו לועג לרש
}צדיקי במיתת" נקראי" חיי ]ב" איש חי[ ורשעי בחייה" קרויי" מתי ]חלל רשע[{
ר' חייא  מתי יודעי דברי חיי ,ור' יונת" חולק  אבל יתכ" שא' שמת אח"כ יגיד לה ,או ישמע
הכרזת מלא ,ומח' לר' יצחק א לא יודעי או יודעי ולא איכפת לה"

}הקב"ה תובע יקריה דת"ח ,המספר אחר מטת" של ת"ח נופל בגיהנו ,אל תהרהר אחר ת"ח דודאי
עשה תשובה ,מנדי המזלזל בחכמי ובתקנת" והמגיס דעתו כלפי מעלה ,והמת בנדויו
סוקלי ארונו{
אי" מוציאי" המת סמו לזמ" ק"ש ,חו מאד חשוב
נשמטי" אחד אחד מהספד שהמת ש לקרות ק"ש
בי" קבורה לשורה יתחילו לקרות א אפשר להו לגמור אפי' פסוק א'
החיצוניי בשורה ,לר"י הבאי" מחמת עצמ" ולא האבל  חייבי" בק"ש
אי" חכמה ואי" תבונה ואי" עצה לנגד ה'
חו  :מגזירה דרבנ"  בית הפרס במקו כבוד אֵבל ,ע"ג ארונות לראות מלכי )רוב" חלל טפח( ,ממונא
]והתעלמת[ ,טומאה למת מצוה ]ולאחותו[ ,כבוד הבריות בשב ואל תעשה
}ראשוני )רב יהודה( אתרחיש להו ניסא דמסרי נפשייהו אקדושת הש )רב אדא ב"א(;
רב גידל ישב אשערי טבילה  כאווזי ,וכ" ר' יוחנ"  מזרע יוס({

רש"י יז :כ.

משמעות שיטת רש"י דמתו לפניו רשאי לבר המוציא
לא תסור דאו' הוא אלא רבנ" אחליה ליקרייהו לעבור על דבריה בדאיכא כבוד הבריות
אי" עשה דטומאה לקרובי דוחה עשה של פסח  /מילה דיש בו כרת
לרש"י  אי" לאו דלא יטמא במת מצוה
זיתי שכבש" בטרפיה" טהורי  לרש"י  ר ובטלה תורת יד

גמ' כ  :כא:

נשי ועבדי וקט" שהגיע לחינו חייבי בתפלה ]רחמי נינהו[ ומזוזה ]אי" זמ" גרמא[
וברהמ"ז )ספק אי נשי דאו' או דרבנ" ]לרש"י  אשר נת  ואינ בחלוקה[( וקידוש ]אביי 
מדרבנ" ,רבא  ישנו בשמירה ישנו בזכירה[
בדיעבד ב" ואשה מוציאי" ברהמ"ז להאוכל שיעור דרבנ"
}וכי לא אשא פני לישראל שמדקדקי עד כזית וכביצה{
בעל קרי מהרהר פ' ק"ש ]בעי טבילה כסיני )לרש"י  סמיכות והודעת ליו וכו' בחורב([ ,אבל לא ברכותיה
ולא תפלה ]רק מדרבנ" ,לי"ג  ואי" מלכות שמי[ ,מבר ברהמ"ז ולא לפניו ,ולר"י מבר
רבינא  הרהור כדיבור ,רב חסדא  לאו כדיבור
ר' יוחנ" )איתותב(  ברכת התורה לאחריה ,וברהמ"ז לפניה דאו' ]ק"ו זמ"ז[
רב יהודה אמר שמואל  ק"ש מדרבנ" ]ובשכב ובקומ בדב"ת כתיב[,
יצי"מ )אמת ויציב( מדאו'
ר' אלעזר  ק"ש מדאו' ,ספק התפלל  אינו חוזר
ר' יוחנ"  ספק תפלה  יתפלל ]לואי שיתפלל כל היו[
שמואל  נזכר שהתפלל ,פוסק באמצע; חוזר ומתפלל ע ציבור א יכול לחדש
במזכיר של חול בשבת  יגמור הברכה ]גברא בר חיובא[
מצא צבור מתפללי" ,רק יתפלל א יגמור לפני 
רב הונא  מודי ]יאמר קדושה בעצמו[
ר' יהושע ב"ל  קדושה ]רק במני" ]ונקדשתי בתו בנ"י )מתו העדה הזאת([[
לתלמידי ר' יוחנ" מפסיקי" בשמו"ע ליהא שמיה רבא

רש"י כ .כא.

לרש"י  קט" שהגיע לחינו פטור מק"ש ]אי" אביו מצוי אז[

לרש"י  נשי חייבות ממ"ע דרבנ" שהזמ" גרמא
רש"י בש בה"ג  להל' ספק התפלל חוזר ,כבר התפלל  לא יתפלל עוד פע

גמ' כא  :כב:

לר"י בעל קרי מבר ברכות ק"ש ונהני" ]הו"א  היקש דברי תורה לסיני לא לעני" קרי ,ברכות כהלכות
דר אר [ ,לר"מ מהרהר
ברייתא  ת"ק  בעל קרי אסור בכה"ת  לר"ע לא יכנס למדרש\לבית מדרש כל עיקר
ר' יוסי  מותר במשניות השגורות בפיו
ר' יונת" ב" יוס( ור' אלעאי בש רב ור"מ  א( מותר להציע )רש"י  טעמי( משנה
ר' נת" ב" אבישלו  א( מציע גמרא בלי אזכרות
ר"י  מותר בהלכות דר אר
ר"י ב" בתירא ,מנהג  אי" דב"ת מקבלי טומאה ]דבַרי כאש[
תקנת ט' קבי" לבריא לאונסו )לאביי  עזרא ,לרבא  תק"ח(  בנתינה ולא בטבילה,
ר' ינאי  המחמיר במ' סאה מאריכי" ימיו
חולה המרגיל
חולה לאונסו
מ' סאה
ט' קבי"
רב דימי ,ר"ע ור"י
גלוסטרא
ט' קבי"
פטור
רבי" ,רב אסי
מ' סאה
פטור
רבא להל'
לעצמו ט'
מח' א ט' א(
ת"ק דר"י
לַלמד מ'
לַלמד
או מ'
ר"י  מ' סאה מ"מ  מח' אי א( בכלי או דוקא בקרקע אלא דשאובי"
מותר

רש"י כב:

לאפוקי אחרי ידי חובת" = לַלמד
להל' א( לאחרי )לַלֵמד( בט' קבי"; כריב"ב דפטור

גמ' כב  :כג:

נזכר בתפלה שהוא קרי  יקצר כל ברכה
בתורה  ת"ק  מגמג )רש"י  במרוצה( ,ר"מ  לא יותר מג' פסוקי
תפלה בצואה לצדדי" מותר רק כשלא אפשר
מצא צואה במקו תפלתו 
רבה  תפלתו תפלה ,רבא  תפלתו תועבה
מח' רב חסדא ורב המנונא בהשתנה באמצע תפלה א צרי לחזור לראש
]אי גברא נחשב דחוי מתחלתו[
יכול לשהות עצמו עד פרסה  לא יתפלל ]הכו"[ ובדיעבד תפלתו תפלה
לפנות  יחלו תפילי" ד"א רחוק מבית הכסא קבוע
ב"ש  יניח בחלו" סמו לרה"ר ,ב"ה  אוחזי" בידו ,ר"ע  בבגדו ובידו
להל'  גולל" ואוחז בימינו כנגד הלב
להשתי"  רבינא  מותר בתפילי" בראשו בקבוע,
רב אדא בר מתנא ורבא  אסור ]שמא יפנה\יפיח[
חליצת תפילי" בלילה  בכיס שחללו טפח ]רש"י  אהל  להפסיק מקרקע[
אביי  באינו כלי שלה" א"צ טפח

לא יכנס לבה"כ בספרא דאגדתא
לא יתפלל כשיש תפילי" ,ס"ת ,סכי" ,מעות ,קערה ,ככר בידו
מגלה לאחריו טפח ,ובאיש טפחיי לפניו

גמ' כג  :כד:

לסעודת קבע  יפנה תחלה ,ר' יצחק  חול תפיליו ,ר' חייא  מניח על שלח" וחוזר ויניח לברכה
הזמי" וצר תפילי" בסודר )לאביי  הזמנה בלבד( לא יצור בו מעות )רש"י  אפי' בב' קשרי(
הנחת תפילי" תחת מראשותיו מותר אבל לא ע אשתו אא"כ גבוה או נמו ממנו ג"ט
שמואל ,רבא להל'  אפי' אשתו עמו ]שמ3ר טפי[
ויניח בי" כר לכסת שלא כנגד ראשו ,אספסל מכוסה בסודר
ק"ש במטה ע אשתו מותר בהחזרת פניו ,ויש תנא שאוסר
ע אחר  רב יוס(  אסור חו מבני ביתו הקטני )עד בני ביאה ,שערות(
שמואל  מותר
עגבות )רש"י  דנגעי אהדדי( אינו ערוה; ר"פ  זק" תחתו" שלו אינו ערוה
טפח מגולה ,שוק ,קול ,שער באשה = ערוה
איסור תליית תפילי" מרצועה ,אב"א  א( מקציצה ,אבל בכיס מותר
בתפלה  לא יתעט( טליתו ,לא ישמיע קולו ,מכסה פיהוק  yaw nבידו,
לא יגהק  burp/stretchויפהק לרצונו ,לא יתעטש מלמטה ,מבליע רוק בטליתו
מותר להשמיע קול ביחיד ל4פשר כוונה
מרחיק ד"א לעיטוש עד שיכלה הריח" ,רבש"ע "...באמצע תפלה וממשי ממקו שפסק

גמ' כד  :כה.

יש ת"ק דרואה לבו את הערוה מותר ,אבל לא ראשו וצרי לחצו בצוארו
רב הונא א"ר יוחנ"  מניח ידיו על פיו במבואות מטונפות וקורא ק"ש במהל )אבל בעומד אסור
בהרהור( ,ורב חסדא חולק
הפסק במבואות המטונפות כדי לגמור כולה  חוזר לראש
כיסוי למטה ממתניו מתיר לק"ש ,אבל לתפלה עד שיכסה לבו
שכח ונכנס לבית הכסא בתפילי" מניח ידו עליה" עד שיגמור עמוד ראשו"
ק"ש בצואה על בשרו ,ידו בבה"כ  לרב הונא )רי" #להל'( מותר ]הנשמה תהלל קה[,
לרב חסדא )ר"ח להל'( אסור ]כל עצמותי[
יומא ל  .לכו"ע  ר"פ  צואה במקומה דנראית רק בישיבה אסור ]במקומה נפיש זוהמא[
ק"ש בריח רע שיש לו עיקר  רב הונא  ד"א מ" העיקר )רש"י  ואינו רואהו(
רב חסדא  ד"א ממקו שפסק הריח
אי" לו עיקר  מותר בשל אחרי לדב"ת ,אבל לא בדידיה ולא לק"ש
ק"ש ותפלה ברואה צואה אסור אא"כ גבוה או נמו י' טפחי
רבא להל'  צואת כלבי וחזירי רק בשיש בה" עורות לעיבוד
ק"ש בצואה עוברת או פי חזיר 
אביי  א"צ להפסיק ]מהל לא קבוע[ ,ורבא חולק ]והיה מחני קדוש[
ספק צואה אסורה ,לל"ב באשפה אבל בבית מותרת
ספק מי רגלי מותרת אפי' באשפה ]לא גזרו רבנ" בספק ומדאו' א"צ וכסית למי רגלי[
ודאי מי רגלי אסור במטפיחי ,לגניבא  כל זמ" שרישומ" ניכר
לת"ק טופח להטפיח ,ור' יוסי מחמיר

צואה אסור עד שזורקה\גוללה ונפרכת ,לרב יהודה אמר רב עד שקרמו פניה וי"א עד שיש סדקי

גמ' כה  :כו.

אי" לבו רואה הערוה במכוסה במי עכורי"
הל'  עקבו רואה את הערוה מותר ,נוגע אסור )ב' דעות א מח' אביי ורבא בנוגע או ברואה(
ק"ש  צואה בעששית מותר ]כיסוי[ ,ערוה בעששית אסור ]ולא יראה ב[
מכסי צואה ברוק עבה ,סנדלו ע"ג הגומא ,ספק בדבוקה בסנדלו
ערות עכו" אסור ]וערות אביה לא ראו[
מי סרוחי )רש"י  מרובי( בעי ד"א ריחוק  וכ" גר( ועביט אפי' נקיי
מי רגלי )רש"י  מועטי ( יטיל מי  ת"ק  כ"ש ,ר' זכאי  רביעית
והולכי
רבי
ואפי'
לר"נ  בקדמו המי לכו"ע כ"ש ]רש"י  ראשו ראשו בטל
[
לרב יוס(  בקדמו המי רגלי לכו"ע רביעית
רשב"ג  בעי מיטה מפסקת או ד"א
ר"ש ב" אלעזר  אסור בכל הבית ]כד"א[ אא"כ מניח תחת המטה ]רש"י  כטמוני באר [$פחות מג"ט,
וספק בד' עד ט' טפחי
לתשמיש  ס"ת ותפילי" בעי כלי בתו כלי שאינ" כליי" ,טלית ע"ג ארגז,
ר' יהושע ב"ל  לס"ת מחיצה י"ט כשאי" בית אחרת
מתפלל כנגד )רש"י  בריחוק ד"א( בה"כ חדתי שהזמינו לכו"ע
בה"כ דפרסאי )רש"י  רעי מתגלגל ונופל לגומא( כסתומי"
טבילת עזרא א( לפולטת שכבת זרע
ת"ק  טבילת עזרא א( לטמא טומאת שבעה ,ור"י חולק ]רש"י כא  :רק טבילה המטהרת[

גמ' כו  .כח:

פ"ד תפלת השחר

שחרית  ת"ק  עד חצות ,ר"י ולהל'  עד ד' שעות ]תמיד רק עד ד' שעות[ ועד בכלל
מכא" ואיל )תשלומי"( יש שכר תפלה אבל לא בזמנה
שכח מנחה מתפלל ב' ערבית ואי" בזה משו בטל קרבנו דרחמי היא
ביטל תפלה במזיד  לא יוכל לתקו"
שכח מנחה שבת  יבדיל רק בערבית ראשונה
הבדיל בשנייה  רק השנייה עלתה לו ]אסור להקדי תשלומי [
ר' יוסי בר' חנינא  תפלות אבות תקנו ואסמכינהו רבנ" אקרבנות
ר' יהושע ב" לוי  כנגד תמידי"
מנחה :ת"ק  עד הערב
ר"י  עד פלג המנחה )¾] (10תמיד עד אז[
להל'  דעבד כמר ,כמר
תמיד(
זמ

)רש"י
להקדי(
מנחה גדולה )רש"י 
 ½9
 ½ ,6מנחה קטנה
לקיטת המ" ג' שעות
קבל שבת  יכול להתפלל ערבית מבעו"י

אסור לעבור כנגד המתפללי" אלא חו לד' אמות
רב יהודה אמר רב  לא יתפלל שוה לרבו ,אחורי רבו ]לרש"י  יוהרא[
ר' ירמי' בר אבא  תלמיד חבר מתפלל אחורי רבו
יחיד שהתפלל ערבית שבת מבעו"י בטעות  יכול לעשות מלאכה ויחזור ויתפלל
אבל ציבור א"צ לחזור ולהתפלל
התפלל ערבית מבעו"י  יכול לקדש ,להבדיל מבעו"י
ערבית  כל הלילה ]אברי ופדרי[
ר"ג ,אביי להל'  חובה; ר' יהושע ,רבא ורב להל' ,וכ" הל'  רשות
}העברת ר"ג ומינוי ראב"ע לנשיאות ,אתוספו כמה ספסלי ,עדיות בו ביו נשנית,
ר' יהושע מחל לר"ג בשביל כבוד אביו ,לדרוש ר"ג ג' שבתי וראב"ע א'{
בזה"ז גר עמוני מותר בקהל ]סנחריב בלבל ומרובא פריש[
מוס(  ת"ק  כל היו  ר' יוחנ"  והמאחר נקרא פושע; ר"י  עד ז' שעות ועד בכלל
ת"ק ,ר' יוחנ" להל'  מנחה קוד מוס( ]תדיר ,רש"י  שלא יקרא פושע ג עליה[
ר"י  מוס( קוד מנחה ]מצוה עוברת[
טעימה אסורה לפני מוס( לרב הונא ,מנחה לר' יהושע ב"ל ,ואי" הל' כמות
אסור להקדי תפלתו לציבור בבית הכנסת

גמ' כח  :ל.

}תפלת ר' נחוניא; כשחלה ר"א לימד אורחות חיי; כשחלה ריב"ז  בוכה ,יש לפני ב' דרכי ואיני
יודע באיזו מוליכי אותי ,יה"ר שתהא מורא שמי עליכ כמורא בשר וד{
שמו"ע כנגד אזכרות שבהבו לה' ,בק"ש ,חוליות השדרה
ברכת המיני )שמואל הקט" תקנה(  קל הכבוד הרעי ,אחד ,חוליא קטנה
כריעה למצטער מספיק שנענע ראשו
ש" שלא אמר ולמלשיני  מעלי" אותו מש" אא"כ התחיל וטעה באמצע
לאביי צדיק מעיקרו אינו נעשה רשע ,ורבא חולק
}ז' ברכות דשבת ,ט' דר"ה ,כ"ד דתענית כנגד מי{
ר"ג  שמו"ע כל יו
ר' יהושע  רב  מעי" כל ברכה ,שמואל  הביננו חו ממוצ"ש ,מימות הגשמי
ר"ע  שגורה בפיו  שמו"ע ,א לא  כר' יהושע
לא הזכיר גבורות גשמי  מחזירי" ,הבדלה  אי" מחזירי" ]יאמר על הכוס[ ,טל ומטר  יאמר בשומע
תפלה ,אח"כ  חוזר
יעלה ויבא  חוזר לרצה  עד שעקר רגליו 
לל"ק דרנב"י הרגיל בתחנוני אח"כ  חוזר לרצה אפי' אחר עקירת רגליו
ל"ב  לא רגיל בתחנוני ,חוזר לראש אחר שי שלו
תפלתו קבע :כמשוי ,בלי לשו" תחנוני ,בלי חידוש ,בלי דמדומי חמה )למערבא  מנחה לא ]שמא
תטר( השעה[(
בסכנה  תפלה קצרה אפי' מהל ,בלי ג' ראשונות ואחרונות ובביתו חוזר ומתפלל )משא"כ בהביננו(
רב חסדא  תפלת הדר יה"ר ה' אלקי ,אביי  ה' אלקינו וכו'
רב חסדא  מעומד ,רב ששת  אפי' מהל
תפלת הדר עד פרסה )רש"י  אבל לא אחר שהל! פרסה ,בה"ג  אבל לא כשהול! סה"כ פחות מפרסה(
רוכב אחמור  א יכול ירד להתפלל
רבי ,להל'  ישב במקומו ]אי" דעתו מיושבת )רש"י  מעכוב הדר!([
פוני לא"י ...בית הכפרת ,סומא  לאביו שבשמי

}נמצאו כל ישראל מכווני" את לב למקו אחד ]לתלפיות  תל שכל פיות פוני בו[{
אבוה דשמואל ולוי כת"ק  יוצא לדר מוקד יתפלל )לרש"י  קוד עמוד השחר( ,ואח"כ יקרא ק"ש
בזמנו ]תפלה מעומד עדי( ממהל[
רשב"א  ק"ש בזמנו ואח"כ תפלה ]סמיכת גאו' לתפלה עדי([
רב אשי  ק"ש ותפלה בזמנו מיושב ,ושוב פע בביתו אח"כ מעומד ]רש"י  לכוי לבו[

גמ' ל  .ל:

ראב"ע  לת"ק מוס( רק בציבור
ר"י ,ר' חייא ב"ר ושמואל להל'  במקו שאי" ציבור ,יחיד מתפלל
חכמי ,ר' ינאי  אפי' ביחיד
א לא יכול לכוי" דעתו לא יתפלל
שכח של ר"ח בציבור )רש"י  שיכול לשמוע מש" ,$בה"ג  הש" $עצמו( אינו חוזר שיכול לאומרה ב...מנחה
שכח ר"ח בערבית אי" מחזירי" ]אי" קי' החודש[ ,לאמימר חו מחודש חסר ורב אשי חולק
שיעור הפסק בי" תפילות  בכדי שיכול ליישב דעתו לחנ"

רש"י ל:

התפלל אתה חונ" במוס( בציבור אי" מחזירי"

גמ' ל  :לג.

פ"ה אי עומדי

רבי יהודה מתקשט בבגדיו לפני תפלה
מותר לקבדח טובא בתפילי" ]רש"י  עדות שאינו פורק עול[
}וגילו ברעדה ,שבירת כלי בהלולא; אסור שימלא שחוק בעוה"ז; יפטר מחבירו מתו דבר הלכה; רק
אר שגזר עליה אדה"ר לישוב נתישבה; כריעות והשתחויות דר"ע בתפלתו{
תפלה מתו כובד ראש )רש"י  הכנעה( ]עבדו את ה' ביראה[ ,הלכה פסוקה ,שמחה של מצוה )לרש"י  כגו
דברי שבח ותנחומי(

יתפלל בבית שיש חלונות ,ערב ובוקר וצהרי ,שבח ואח"כ צרכיו
צרכיו בשומע תפלה ,ואחר תפלתו אפי' כסדר וידוי של יו"כ
יכוי" לבו ,חיתו שפתיו ,לא יגביה קול ,אסור בשכרות ,אסור לישב בד"א של תפלה ]תפלת חנה[
}אגדתא דתפלת חנה ,החושד חבירו צרי לפייסו ולברכו ,שמואל הורה הלכה לפני עלי;
חנה ואליהו ומשה הטיחו דברי כלפי מעלה; ודי זהב ,מה יעשה הב" שלא יחטא; ל רד מגדולת,
משה  תלוי בי ,תפסו משה להקב"ה  אי" אני מניח עד שתמחול ותסלח לה; ויחל משה וכו'; יסדר
שבחו של הקב"ה ואח"כ יתפלל; גדולה תפלה ותענית; שערי דמעה לא ננעלו; משחרב ביהמ"ק נפסקה
חומת ברזל בי" ישראל לאביה שבשמי{
מתענה בשבת ישב תענית לתענית
כה" שהרג אסור בנשיאת כפי
תפלתו נענה :מארי בתפלה ולא עיי" בה ,יעסוק בתורה ,יחזור ויתפלל
}תורה ,מעש"ט ,תפלה ,ד"א צריכי" חיזוק; הקב"ה לכנסת ישראל  כל הכוכבי בראתי בשביל ואת
אמרת עזבתני ושכחתני? ,ג אלה )עגל( תשכחנה ואנכי )סיני( לא אשכח; חסידי הראשוני תורת
משתמרת ומלאכת" מתברכת{

ישהה שעה קוד ואחר תפלתו ]אשרי יושבי בית ,ישבו ישרי[
בשמו"ע אי" משיבי" למלכי ישראל; למלכי עכו"  א אפשר יקצר ואל"ה מפסיק
אי" מפסיקי לנחש; אבל יפסיק לעקרב ,שור
}אי" ערוד ממית אלא החטא ,אוי לו לערוד שפגע בו ר"ח ב" דוסא{

רש"י לב:

יתפלל שדמעות תתקבל לפניו ית'
עיו" תפלה  מצפה למילוי בקשתו לפי שהארי )רש"י( ,כיוו" )רש"י נה(.

גמ' לג  .לד:

גבורות גשמי בתחית המתי ]שקולה כתחה"מ[
הבדלה  ת"ק  בחונ" הדעת ]היא חכמה ,בברכת חול שהיא חול[
ר"ע  ברכה רביעית בפנ"ע
ר"א  בהודאה ]כקידוש[ )ר' יוחנ"  להל' )מטי"\נראי"\לכו"ע( ביו"ט יו א'(
}גדולה דעה ,גדול מקדש ,גדולה נקמה במילתה{
ר' יוחנ"  מבדיל בתפלה ,יבדיל בכוס )וי"ג  א"צ( ]הענו קבעוה בתפלה וה אמרו[
וכ" הל' ]כקידוש[
תני ר' אחא אריכא  הבדלה או בתפלה או בכוס
רנב"י  המבדיל על הכוס ,אח"כ יבדיל ג בתפלה ]כ"ש דעיקר תקנת הבדלה בתפלה[
טעה בזו ובזו חוזר לראש )רש"י  לתפלה ולכוס(
רב ושמואל התקינו ותודיענו
משתקי" :על ק" ציפור יגיעו רחמי ]מטיל קנאה במעשה בראשית ,מידותיו ית' גזרות[,
על טוב יזכר שמ ]מבר על הרעה[" ,מודי מודי",
לרש"י :פסוק של שמע ב"פ ]כב' רשויות[ ,תיבת שמע ב"פ מגונה ]רש"י  כמתלוצ[$
}סיימתינהו לכולהו שבחי דמר; הכל בידי שמי חו מיר"ש; לגבי משה יראה מילתא זוטרתא{
ש" הממלא מקו מתחיל מתחלת הברכה שטעה ולא יסרב  וג' ראשונות ואחרונות כחד
לרב הונא  אמצעיות כחד ,רב אסי  אי" לה" סדר ,רב ששת לרש"י  יש סדר
ש" לא יענה אמ" לכהני ולא ישא כפיו יחידי אא"כ בטוח שלא יטרו( דעתו
צרכיו רק באמצעיות
}ר"א  כלו מארי/מקצר יותר ממשה?{
א"צ הזכרת ש החולה בתפלה
לא ישחה בסו( ובתחלת כל ברכה
ר' יהושע ב" לוי:
ר"ש ב" פזי  כה"ג שוחה בסו( כל ברכה ,מל תחלה וסו( כל ברכה
ר' יצחק בר נחמני  כה"ג תחלה ,מל  שוב אינו זוק(
קידה על אפי ,כריעה על ברכיי ,השתחואה  פישוט )אביי ורבא  מטי" לצד בנפילת אפי(
לא יכרע בהודאה דהלל וברהמ"ז
טעה )באבות( סימ" רע לו ,לשולחיו
בדיעבד יכוי" באבות
}ר"ח ב" דוסא  א שגורה תפילתי בפי הוא מקובל; נביאי נתנבאו למשיא בתו לת"ח/ימות
המשיח/בעלי תשובה ,אבל עי" לא ראתה ת"ח/עוה"ב/צדיקי גמורי;
עי" לא ראתה  יי" המשומר ,עד"; ר"ח ב" דוסא כעבד לפני המל וריב"ז כשר לפני המל{

לא יתפלל בבקעה ]רש"י  אימת המל! ושבירת לב רק במקו צניעות[

רש"י לד.

רב אסי  לרש"י  אומר ברכה שדלג במקו שנזכר ,לרב ששת גומר ממנה והלאה

גמ' לה  .לו:

פ"ו כיצד מברכי

לר"י על דשאי מבר בורא מיני דשאי ,כוסס חטי  בורא מיני זרעי
]ברו ה' יו יו  וכ" כל מי" מעי" ברכותיו[
ברכות הנהני" ]אסור להנות מעוה"ז  רש"י  צרי! להודות;
אסמכתא  קודש הילולי  לפני ואחרי; כמעילה[
מח' ר' חייא ור"ש ברבי א רבעי בכל פירות או דוקא כר ]הילולי  הטעו" שירה )יי"( ,ג"ש תבואתו
 ותבואת הכר[
}יל אצל חכ וילמדנו ברכות; והאר נת" לבנ"א לאחר ברכה; בלי ברכה כגוזל להקב"ה וכנסת
ישראל וחבר לירבע; דגנ כשעושי רצונו של מקו; ר' ישמעאל  הנהג בה" מנהג דר אר ,
רשב"י  כשעושי" רצונו של מקו מלאכת" נעשית ע"י אחרי; דורות הראשוני עשו תורת" קבע
ומלאכת" עראי  זו"ז נתקייימה ביד" ,היו מחייבי" פירותיה" במעשר{
ברכה מיוחדת בפה"ג  דאשתני לעילויא וסעיד משא"כ שמ" אינו סעיד
השותה שמ" אינו מבר ]מזיק[ ,מערבו לאניגרו" לרפואת גרונו  ב"פ הע
)רש"י  דעיקר פרי נטעוהו לשמ  הלכ! פרי הוא(

הנאה ממאכל לש רפואה  מברכי"
קמח חטי  רב יהודה  ב"פ האדמה )אבל קמח שעורי  שהכל(
ר"נ  שהכל ]אשתני מכלל פרי ,ואית עלויא אחרינא לבא לכלל דר! אכילתו[
ר של דקל  רב יהודה  ב"פ האדמה
שמואל ,להל'  שהכל ]סופו להקשות ,לא נטע אדעתא דהכי[
קפריסי" )קליפה גדולה(  משנה ,ר"א  פרי
ר"ע ,רב  לאו פרי )וכ" לעני" מעשר וערלה )להל' בחו"ל((
לב"ש אפי' עיקר הפרי של צל( הוי ספק ירק
בענבי  לר' יוסי סמדר הוי פרי ,לרבנ" בוסר
רבא  "שומר" לפרי לערלה ]את פריו[ רק במת הפרי כשמסלקו )משא"כ קפריסי"(
פלפל ,זנגביל יבש  רב ששת  שהכל ,רבא ולהל'  לא כלו; ברטיב  בפה"א

גמ' לו  :לז:

דייסא ע דבש קפוי בקדרה 
רב יהודה  שהכל ]דבש עיקר[ ,רב כהנא  ב"מ מזונות ]סלת עיקר[
רב ושמואל  כל שיש בו מה' מיני"  מזונות  אפי' בתערובות ואינו בעי"
אבל לא אורז ודוח"  אפי' בעי" )אורז איתותב(
פת אורז :לרב ושמואל שהכל )איתותב( ,לר' יוחנ" ב" נורי המוציא ]מי" דג"[
לרבנ"  ב"מ מזונות ,ומעי" שלש לר"י בש ר"ג ,ובורא נפשות לחכמי
פת שבישל  פרוסות קיימות )רש"י  לא נמוחו(  המוציא;
אי" פרוסות קיימות  ב"מ מזונות

לר"ג כל ז' מיני ,ואפי' לא עשאו פת  ברהמ"ז ])מד (.אר חטה וכו' ואכלת ושבעת וברכת[ ומזמני
עליה
חביצא  )לרש"י  לח מפורר לאלפס(  מבר המוציא א יש פרורי" כזית,
או אפי' פחותי" מכזית  בחזר וגבל" ואפה ,או לרב יוס( א לא נפרס כל הלח,
או לרב ששת בעדיי" צורת הפת )לרב יוס( ב"מ מזונות(

רש"י לז:

שהחיינו על קרב" מנחה  לרש"י  המתנדב א לא הביא מזמ"
רש"י מנחות  כה" שלא הקריב מעול

גמ' לז  :לח:

טרוקני" )כובא דארעא  מי וקמח לחלל ב9ירה או לאלפס(  חייב בחלה
וברכתו במ"מ ]גובלא בעלמא[ אא"כ קובע סעודה עליו  המוציא ,ומקרי "לח עוני"
טריתא )קמח ומי ע"ג כירה ,בצק משוח ע"ג שפוד ,לח לכותח )רש"י  בחמה( בלי דוגמא( פטור מחלה
דבש תמרי ,מי פירות  שהכל )לבה"ג  בהוסי #מי( ]כר' יהושע  זיעה בעלמא )ור"א חולק([
טרימא )רש"י  כתוש קצת ואינו מרוסק(  בפה"ע ]במילתייהו קיימי[
שתיתא )רש"י  מאכל מקמח קליות(  עבה  במ"מ ,רכה  שהכל ]לרפואה[
ת"ק ולהל'  "המוציא" ,ר' נחמי'  "מוציא" ]המוציא משמע לעתיד[
ירק שלוק :אביי ורב ושמואל  בפה"א ,עולא בש ר' יוחנ"  שהכל
רב חסדא  אי" מח' )רש"י(  ונ"מ א נאכל חי או שלוק דוקא
ר"נ בהו"א  יש מח'  א מבושל קאי במילתי' כר"מ ,או לא  כר' יוסי בלח עוני
למסקנא לכו"ע מבושל במילתי' קאי לברכה
ר' חייא בר אבא בש ר' יוחנ"  בפה"א

גמ' לט  .לט:

סילוק גרעי" מזית בינוני ,אי" ברכת פירות האר ]רש"י  אכילה כתיבה = כזית[
בפה"א עדי( משהכל הג דיותר חביב
מח' תלמידי מר זוטרא א חביב עדי( או דזיי" עדי(
פרימא זוטא )חתיכות קטנות( של ירקות 
לרבא שהכל ,לרב יהודה בפה"א ]פרימא להמתיק טעמו[
תבשיל דירק דלא מפשו קמחא  בפה"א ,למסקנא א( מפשו ]לדבוקי בעלמא[
מי דירק שלוק כמותו  בפה"א
מי שנמתק טע ע"י ירק  בפה"א
רב חייא בר אשי  בוצע על פרוסה ,ור' חייא חולק
ר' חייא  צרי שתכלה המוציא ע פריסת הפרוסה
רבא ,להל'  מבר ואח"כ בוצע )מפריש(
פתיתי" )רש"י  גדולי( ושלמי" :רב הונא  יבר אפתיתי" )לרש"י  דוקא(
ר' יוחנ"  שלמי" מצוה מ" המובחר חו א הפרוס חטה והשל שעורי
רנב"י  יר"ש מניח פרוסה בתו )רש"י  תחת( השלמה ובוצע )רש"י  או משתיה
לח משנה  רב כהנא  לוקח ב' ובוצע א'
ר' זירא  בוצע אכולא שירותא )רש"י  פרוסה גדולה די לכל הסעודה(
לח עוני  מניח פרוסה תחת של ]רש"י  נראה כבוצע על הפרוסה[ ובוצע

או מ השלמה(

גמ' מ  .מ:

שיחה בי" ברכה לאכילה שהיא צור ברכה )רש"י( אינו צרי לבר עוד

מח' אי א( “מלח”“ ,לבהמה” ]לבהמת ואכלת[
לא יבצע עד שיביא מלח לפני כאו"א ,אא"כ אי" צור
יאכל מלח אחר אכילה ,מי אחר שתייה
}ירגיל בעדשי וחרדל כל ל' יו ,דגי קטני ,קצח; מדת הקב"ה כלי מלא מחזיק ולא ריק"{
בדיעבד מהני בפה"א על פירות ,שהכל על כול
}איל" שאכל אדה"ר  לר"מ גפ" ,לר' נחמיה תאנה ,לר"י חטה{
א נלקח הענ( יחד ע הפירא  בפה"א
בדיעבד שהכל על פת ויי"  רב הונא  לא יצא ]צרי להזכיר שמ[ ,ר' יוחנ"  יצא
ר' יוסי  משנה ממטבע חכמי בברכות לא יצא ,ור"מ חולק
ברכה בכל לשו" דלא כי היכי דתקינו רבנ" יצא
רב  ברכה בעי הזכרת ש ,ר' יוחנ"  ומלכות
פת שעפשה ,עובר צורת התבשיל  שהכל
תמרי שנשרפו בחמה\שנשרו לל"ק  שהכל
חומ  ,תמרי שנשרפו ,חגבי  ת"ק  שהכל ,ר"י  כלו ]מי" קללה[
הפקר שעשא" גור" הוקבעו למעשר )רש"י  מדרבנ (

מ' מא  .מא:

עולא  ברכותיה" שוות :לרבנ" חביב עדי( ,לר"י ז' מיני" עדי(
אי" ברכותיה" שוות  רש"י  לכו"ע חביב קדי
לר' אמי או ר' יצחק נפחא  אי" ברכותיה" שוות :לרבנ" חביב קוד ,לר"י ז' מיני" קוד ,וכר' יצחק
 הקוד בפסוק אר חטה וכו' וכפי ריחוקו ממלת "אר "
אר  :חטה שעורה גפ" תאנה רמו"
אר  :זית תמר
ענבי )לא ללפת( בתו הסעודה:
רב הונא ור"נ  טעו" ברכה ראשונה
רב ששת )ר"פ לרש"י להל'(  א( ברכה אחרונה )רש"י  אינו זיי וברהמ"ז אינו פוטרו(
ר' חייא  א"צ ברכה
להל' ר"פ  אינו מחמת הסעודה )לרש"י  למזו ולשובע ולא לפת ( בעי ברכה ראשונה
לבא לאחר הסעודה  א( ברכה אחרונה )לרש"י  כרב ששת(
יי" הבא מחמת הסעודה מבר בפה"ג ]גור ברכה לעצמו )לרש"י  בכמה מקומות )מצות(([ ופוטר משקי

רש"י מא .מא:

לרש"י  אע"פ שבפה"א חשיב משהכל ,יכול לבר בפה"א קוד בפה"ע לעולא
בה"ג למסקנא בפה"ע קוד בפה"א ]כרבי יהודה לל"ב[
שבחה של א"י שיש בה פירות ששיעורי תורה נתלי" בה"
פת הבאה בכסני"  לרש"י  פת שנלושה ע תבלי" הרבה  אוכלי" אחר ברהמ"ז דבר מועט וא"צ מעי"
ג' )אלא בורא נפשות(
אא"כ אכל כפי שאחרי קובעי" בכ  ברהמ"ז

גמ' מב  .מג.

פת הבאה בכסני" :רב מונא בש ר"י ,שמואל להל'  המוציא
רב יהודה  המוציא רק בקבע סעודתו עליו

סלקו )לרש"י  האוכל( לפני ברהמ"ז  אסור לאכול אא"כ סומ על דעת בעה"ב
להל' גמר סעודה תלוי במי אחרוני
}תיכ( לסמיכה שחיטה ,לגאולה תפלה ,לנט"י ברכה ,לת"ח ברכה{
ברכת הפת פוטרת פרפרת ולא להיפ
לב"ש  ברכת פת\פרפרת לא פטר מעשה קדרה ,ות"ק חולק
בימי חול שאי" קובעי" סעודה על היי" מבר על כל כוס
לפטור שתיית יי" אחר המזו" ע"י ברכת יי" שבתו המזו" שבא רק לשרות אכילה שבמעיו:
רב ,רב נחמ"  פוטר; רב כהנא ,רב ששת ,תלמידי רב  אינו פוטר
א' מבר לכול  באכילה בהסיבה או בהזמינו עצמ למקו קביעות בישיבה ,ליי" לפני\אחרי
הסעודה ,ולמוגמר אחר ברהמ"ז

גמ' מג  .מג:
ברכת יי":
 .1לפני הסיבה

 .2אחרי הסיבה לפני
המזו"
 .3בתו המזו"
 .4אחר המזו" לפני
ברהמ"ז

כ"א
לעצמו
אחד
לכול
כ"א
לעצמו
אחד
לכול

אינו פוטר  דוקא שינוי
מקו
פוטר שבתו ואחר המזו"
)כשהגיע עכשיו( מח' א
פוטר

לרב א' מבר לכול ליי" :ל"ק  אפי' בלי הסיבה )רש"י  שלא בשעת סעודה או בשעת ובמקו סעודה( ,ל"ב
 דוקא בהסיבה לפת
ור' יוחנ" חולק
כ"א מבר על יי" שלא הגיע עד בתו הסעודה ]ב" זומא  אי" בית הבליעה פנוי
)רש"י  אי לב על המבר!([
הנוטל מי אחרוני ראשו" מזומ" לברכת המזו"
מברכי" אמוגמר משתעלה קיטור העש" ,זעירי  ומבר בורא עצי בשמי
שמ" אפרסמו"  בורא שמ" ערב ,לרב יהודה בורא שמ" ארצנו
מח' אי מבר על שמ" שטמו" )רש"י( ,טחו" בו עצי בשמי
קושט ,יסמי"" ,שבולת נרד ,חבצלת השרו" דגינה  בורא עצי בשמי;
אתרוג וחבוש  שנת" ריח טוב בפירות; ברכת אילנות בניס"
}ברכת הריח  כל הנשמה תהלל  רק הנשמה נהנית; עתידי בחורי ישראל שיתנו ריח טוב; כ"א יפה
לו אומנתו; היוצא בלילה  אבוקה כב' ,ירח כג' בהדי דידיה; נוח כבש" האש מהלבנת פני חבירו
ברבי{
שמ" והדס  ב"ש  ברכת שמ" קוד ]ר"ג )ר' יוחנ" להל'(  דיש ריח וסיכה[
ב"ה )רבא להל'(  הדס קוד
שמ" ויי"  ב"ש  שמ" בימי" וקוד ,ב"ה  יי" בימי" וקוד
ת"ח :בשוק מבוש אסור במקו שחשודי אמשכב זכר ,ומותר בגופו ]זיעה[ ומח' בשערו
יחידי בלילה מותר בקבע זמ" ללמוד
מכסה
לא
הטיט

רש"י
[
נעלי מטולאי אסור בטלאי ע"ג טלאי בחלק שע"ג הרגל בימות החמה ]
לא יספר בשוק אפי' ע אשתו וגו' ,אל יסב ע ע"ה ,אל יכנס אחרונה לביהמ"ד,
לא פסיעה גסה ,לא בקומה זקופה

גמ' מד  .מד:

עיקר פוטר את הטפילה  אפי' פת
}ריבוי תאני וגוזלות בהר המל{
לר"ג ברהמ"ז על ז' מיני ]אר חטה…ואכלת ושבעת וברכת ,ו"אר " המפסיק למעוטי כוסס חטה[
ר"ע  ברהמ"ז על קבע מזונו אפי' על ירק שלוק
אוכל מפירות א"י  "ועל פירותיה"
רב יצחק בר אבדימי ומר זוטרא  אי" בורא נפשות על ירק
ר' יצחק ורב שימי ב"א  ירק כ" ,מי לא
ר"פ ורב אשי  א( מי
}מאכלי טובי ורעי ,לא יאכל ירק קוד ד' שעות{
לר' טרפו"  מבר בתחלה על מי לצמאו בורא נפשות

גמ' מה  .מו.

פ"ז שלשה שאכלו

זימו" )רש"י  יחד לצרו #ברכה בלשו רבי( ]גדלו לה' אתי ,אקרא הבו גודל ,מח  :וברכת[
"אמ"" ,מתרג  לא יגביהו קול יותר מהקורא ]והאלקי יעננו בקולו של משה[
שני  רב  א רצו מזמני" ,אבל שלשה אי" רשאי" ליחלק ]כבר קבעו חובה[
ר' יוחנ"  אי" מזמני" ,אבל ג' נשי בפנ"ע ,עבדי בפנ"ע רשאי" לזמ"
אביי  יבר כ"א לעצמו לכתחלה
רב  א' שפירש מג'  קוראי" לו ויצטר( לה במקו מעמדו )רש"י(
מר זוטרא ,להל'  עשרה צריכי" להיות ביחד ]דר אר להזכרת הש[ )ורב אשי חולק(
א' מפסיק סעודתו עבור שני לזימו"
זר  עונה לנבר :ברו הוא ומבור ,...שמע "ברו וכו'" שלה  עונה אמ"
העונה אמ" אחר גמר ברכותיו )רש"י  א #דק"ש שחרית וערבית( ה"ז משובח
בעה"ב מבר ואורח מבר ,רב הונא דמ" בבל  בוצע מבר

רש"י מה.

לרש"י  בשני לא יוציא חבירו בהמוציא ושאר ברכות
מרש"י קצת משמע דא ישאר מזומ"  א' רשאי ליחלק

גמ' מו  .מז.

ברכת הזימו"  ר"נ  עד נבר
רב ששת  עד הז" )לרש"י  הז רק במקו זימו (
לרב ששת יש מ"ד הטוב והמטיב דאו' ]ת"ק דברייתא מח  :אשר נת" ל[ והגמ' דוחה בכמה ראיות
בבית אבל  ר"ע  דיי" האמת ,לת"ק  א( הטוב והמטיב
אביי  חוזר לראש ,רבנ"  חוזר למקו שפסק )לרש"י  מח' במפסיק סעודתו להצטר #לזימו (
סדר הסיבה  גדול בראש ,שני למטה הימנו ,וא יש ג'  שני למעלה
מי הראשוני  מהגדול
מי אחרוני  מתחיל מהקט" והגדול צרי להיות ה' לפני הסו( ,והנוטל ה' לפני הסו( יבר

אי" מכבדי" בדרכי ,גשרי ,מי אחרוני ,בפתח שאינו ראוי למזוזה

רש"י מו .מו:

לרש"י  לרב ששת יחיד לא מבר הז" את הכל
אמת ויציב סמוכה לחברתה לברכות לפניה

גמ' מז  .מח.

ממתיני" לטעימת הבוצע ,ב' ממתיני" זל"ז ,בוצע ממתי" לאמ" של רוב העוני
בוצע נוטל תחלה אא"כ מכבד לגדול
אי" עוני" אמ" חטופה ,קטופה ,יתומה
שלישי מצטר( לזימו" א הראשוני היו אוכלי" עוד אילו היו מביאי
רב אחא  א' שהיה בתחלת ההסבה יבר ,תלמידי דרב ולהל'  גדול מבר אפי' הגיע בסו(
מזמני" על אוכל דמאי ]אי בעי מפקיר נכסיו[ ולא על אוכל טבל דרבנ" ולא על גר שמל ולא טבל ]נכרי[
אי" מזמני" על ע"ה ,גר שמל ולא טבל ,נשי ועבדי וקטני
ע"ה :ר"מ  אינו אוכל חולי" בטהרה ,חכמי  לא מעשר ,ר"א  אינו קורא ק"ש ,ר' יהושע  אינו מניח
תפילי" ,ב" עזאי  אי" לו ציצת ,ר' נת"  אי" לו מזוזה ,ר' נת" בר יוס(  לא מגדל בניו לת"ת,
אחרי ורב הונא להל'  לא שמש ת"ח
ר' יהושע ב"ל  ט' ועבד ,וקט" בעריסה )ר"ת להל'( מצטרפי" ,רב הונא  ט' הנראי" כי' מצטרפי"
יכול לשחרר עבד למצוה דרבי
}ימנה ע י' הראשוני בביהכ"נ  שכר כנגד כול{
ר' אמי  ב' ת"ח המחדדי" זא"ז מצטרפי" להיות ג'
ר' יוחנ"  קט" הפורח מזמני" )לרש"י  סימני ולא שני(
להל'  ר"נ  מזמני" על קט" היודע למי מברכי"

גמ' מח  .מט:

ז' ע ג' דאכלו ירק מצטרפי"
ו' ע ד' דאכלו ירק  ר' ירמי'  מצטרפי" ,ר' זירא  אי" מצטרפי" ]בעי רובא דמינכר[
להוציא אחרי בזימו"  שמעו" ב" שטח  כוס יי" ,ר' יוחנ"  כזית דג"
}משה תק" הז" ,יהושע ברכת האר  ,דוד ושלמה בונה ירושלי ,ביבנה הטוב והמטיב{
שבת  ת"ק  "רצה" באמצע רח ,חכמי בתראי  וחוזר א שכח
ר"א  בברכה ב' ,ג' ,ד' א רוצה
ברכה ראשונה ]ת"ק  שבע מבר וכ"ש רעב; רבי  אשר נת" )משנת"( ל; ר' יצחק  ובר את לחמ;
ר' נת"  כי הוא יבר הזבח[
ברכת התורה ]ר' ישמעאל  כ"ש מחיי שעה; אשר נת"  ואתנה ל את לוחות וכו'; ר"י ב" בתירה 
הטובה[
לרב יצא אפי' לא אמר ברית ]לא בנשי[ ,תורה ,מלכות ]אינ" בנשי ועבדי[
ותנאי ואמוראי חולקי"
צ"ל אר חמדה וכו'; יקדי ברית לתורה ]י"ג בריתות[ ,מח' אבא יוסי ב" דוסתאי ורבנ" א הטוב
והמטיב צריכה מלכות ]דרבנ" או דאו' )מברכת האר[($
אי" חותמי" בשתי ]מצות חבילות[
מח' בנוסח פתיחת וחתימת בונה ירושלי

ברו שנת" ראשי חדשי  ספק אי אומר "לשמחה" ,אי חות
פתח הטוב והמטיב  לא יאמר ברו שנת" אלא חוזר לראש
אי" מחזירי" ברהמ"ז לר"ח ]אי בעי לא אכיל פת[
ר"מ  מזמני" בכזית ]ואכלת כזית ושבעת זו שתיה[
ר"י  בכביצה ]ואכלת ושבעת  אכילה שיש בה שביעה[

רש"י מח .מט.

בה"ג  אי" מחויב מדרבנ" מוציא מחויב מדאו'
רש"י  "מחויב" הוא ומוציא ,אבל לא קט"  דמצות חינו על אביו
למ"ד הטוב והמטיב דאו' א"צ מלכות  רש"י  ופותח בברו דכולה הודאה  קצרה

גמ' נ  .נ:

שמואל  אע"פ שיש ד' "נבר" עדי( מ"ברכו" ואל יוציא עצמו מ" הכלל
לא יאמר לאלקינו ,על המזו" )בפחות מי'( ,למי שאכלנו ומטובו חיי
ריה"ג  מוסיפי" למאה  ברו ה' אלקינו ,לאל(  אלקי ישראל ,לרבוא  אלקי צבקות יושב הכרובי
]במקהלות ברכו וכו'[
ר"ע ,להל'  אי" מוסיפי" ]כמו בתפלה[
כשיש הרבה ולא ישמע המבר  יכול לעשות זימו" בי" עצמ
ב' יכולי" להצטר( לא' שכבר ביר ,אבל הוא אינו יוצא דאי" זימו" למפרע
ר"ע  בברכו א"צ לומר "המבור" ,ור' ישמעאל חולק
ג' שישבו לאכול ביחד אי" רשאי" ליחלק אפי' לא התחילו לאכול יחד ,אפי' כ"א משלו
ג' מג' חבורות שנתחייבו בזימו" מצטרפי" יחד אפי' לא אכלו כלל יחד
אבל א חבורתו הזמינו עלייהו )לרש"י  ענה לב' ולא שמע הז (  פרח זימו" מה )לרש"י  ממי שענה(
]דומיא דפרח טומאה[
ו' רשאי" ליחלק לג' ג' ,אבל לא י' ,וכ' יכולי" ליחלק לי' י'
ב' חבורות בבית א' מצטרפי" ע"י ראיית מקצת ,ע"י שמש ביניה"
ר"א  יי" בלי מי  בפה"ע
חכמי  בפה"ג אבל לכוס של ברכה בעינ" מזוג
וכ" מח' א מותר לנט"י )רש"י  ש "מי" ,בה"ג  מח' במזוג אי חייש להפסד אוכלי (
פת  אי" מניחי" עליו בשר חי ,אי" מעבירי" עליו כוס מלא ,אי" זורקי" ,אי" סומכי" קערה עליו )דלא
כשמואל(
אי" זורקי" שאר אוכלי" בדממאיס )אפי' לחת"(

רש"י נ:

לרש"י  מי פירות כשרי" לנט"י

גמ' נא  .נא:

שכח ברכה ראשונה :משקי" בולע" ,פולט מה שלא ממאיס ]ימלא פי תהלת[ ,מסלק" לצד א'
בדממאיס,
אחר שגמר  רבינא  יבר אז ,ורב חסדא חולק ]אדחי[
אל תקח משמש חלוק בשחרית ,אל תטול ידי ממי שלא נטל ידיו ,אל תחזיר כוס אספרגוס לאחר ,אל
תעמוד בפני נשי בחוזרות מלויה )יהדר פניו  "ויאמר וכו' יגער ה' וכו'"(
כוס של ברכה :א( הדחה מבפני ,ב( שטיפה מבחו ,
ג( חי )לתו! הכוס ,מ החבית לשמו( עד ברכת האר )לרש"י  ואז מוסי #יי (,

ד( מלא )ר' יוחנ"  א( ד( בזה"ז(
ה( עיטור )בתלמידי ,בכוסות( ,ו( עיטו( )בטלית ,בסודרא(,
ז( נוטל בב' ידיו ]שאו ידיכ[ ,ח( נותנו בימי"  לחומרא שמאל לא תסייעו,
ט( מגביהו טפח ]כוס ישועות אשא[ ,י( נות" עיניו בו ]היסח הדעת[,
יא( י"א משגרו לבני ביתו )רש"י  אשתו( ]שתתבר[
}אי" פרי בטנה של אשה מתבר אלא מפרי בטנו של איש; כעסה ילתא שלא שגר כוס ברכה{
אי" מסיחי" )המבר( )רש"י  משאוחז כוס של ברכה(
אי" מברכי" על כוס של זוגות
להל' תמיד ברהמ"ז מיושב

רש"י נא.

בעל קרי לא יבר קוד טבילה  לרש"י  דאסור בברכות שה דברי תורה

גמ' נא  :נג.

פ"ח אלו דברי

ב"ש  קי' היו קוד בפה"ג ]יו קדי וגר ליי") ,עיולי דיומא כמה דמקדמינ" עדי(([,
ב"ה  בפה"ג קוד ]יי" גור קידוש ,תדיר קוד[
הבדלה) :מודה ב"ש דמאחרינ" ברכת היו  שלא יראה כמשוי(
כשאי" לו אלא כוס א' להבדלה וברהמ"ז:
ר"מ  ב"ש  נר ,מזו" ,בשמי ,הבדלה; ב"ה  נר ,בשמי ,מזו" ,הבדלה
ר"י  ב"ש  מזו" ,נר ,בשמי ,הבדלה; ב"ה )המנהג(  מזו" ,בשמי ,נר ,הבדלה
אליבא דתנא דר' חייא  ברכה )ברהמ"ז( אינה טעונה כוס לב"ש
ב"ש  לא ימזוג כוס לפני נט"י ]גזרה :ידי  משקי"  אחורי הכוס ואסור להשתמש בו ]אטו ניצוצות
על אחוריו שנגעו בידי[[
ב"ה  לא יטול ידי לפני מזיגה ]גזרה :אחורי כוס טמא ]מותר דלא שכיחי נצוצות[  משקי" על
ידיו  ידי; תיכ( לנט"י סעודה[
ב"ש  מפת נט"י על השלח" )שולח" שני לטומאה אסור להשתמש ]אטו אוכלי תרומה[( ולא על הכסת
]גזרה :כסת  משקי" במפה  ידי[
ב"ה  על הכסת ]טומאת ידי עיקרו מדרבנ" בלבד[
ולא על השלח" ]אטו שלח" שני ]מותר דאוכלי תרומה זריזי"[  משקי" במפה  אוכלי"[
ב"ש ,להל'  מכבדי" השלח" לפני מי אחרוני ]שלא יפסיד האוכלי"[
וב"ה חולקי" ]משתמשי בשמש ת"ח והוא יקח הכזיתי ,והפירורי" מותר לאבד"[
בורא מאורי האש  לכו"ע "ברא" ג"כ טוב ,לרבא  לב"ש לא בורא ]לעתיד[,
רב יוס(  המח' דלב"ש "מאור" ]רק מאור א' באש[ ,לב"ה "מאורי" ]הרבה מאורות[
אי" מברכי" על נר שלא שבת מחמת מלאכת עבירה  ואפי' של גוי ,גוי שהדליק מגוי ]אטו גוי ראשו"
ועמוד ראשו" סמו לחשיכה לפני תוספת דהתירא[
ולא על בשמי ממסיבת עכו"
אור של מקו מחצה ישראל מחצה גוי  מברכי" עליו
מברכי" על אור להאיר ולא אור כבש" בתחלת שריפת אבני ,תחלת הסקת תנור ,של ביהכ"נ )לרש"י
כשיש אד חשוב( ,לכבוד המת
הביאו אור לביהמ"ד  ב"ש  כ"א מבר לעצמו ]מפני ביטול ביהמ"ד אילו ביחד[
ב"ה  א' לכול ]ברוב ע[

בית ר"ג לא אומרי "מרפא" )אסותא( מפני ביטול ביהמ"ד

רש"י נב.

משקי" תבשיל על ידיו אי" תורת משקי" עליו אלא תורת אוכל

גמ' נג  .נג:

בשמי דלאו לריחא עבידא ,אי" מברכי" עליו
צרי לראות שלהבת )ולא בעששית( ,או גחלי לוחשות )קיס ידלק מאליה(
רב ורב אשי  אור הראוי ליהנות בקרוב מברכי" עליו אפי' ברחוק
ורבא חולק  הוא צרי להיות בכדי שיכיר בי" ב' מטבעות
רב  א"צ לחזור על האור א אי" לו
שכח ברהמ"ז  ב"ש  יחזור למקומו ]כבוד שמי[ ,ב"ה  א"צ ]טירחה[
}רבה בב"ח חזר ל"יונה של זהב" )ברכה(; ישראל כיונה  ניצולי" רק במצות{
שיעור עיכול לברהמ"ז  ר' יוחנ"  עד שרעב,
ר"ל  כל זמ" שצמא מחמת אכילתו
ד' מילי" )לרש"י באכילה מרובה(
עוני" אמ" אפי' לא שמע כל הברכה ,אבל לא נפיק
רב ,רב הונא  חטו( וברי )כוס ברכה( ]כתנא דמבר עדי( מעונה אמ" )דלא כר' יוסי,
ר' נהוראי([
אי" עוני" אמ" לתשב"ר ]להתלמד[ חו מהפטרה
מי אחרוני ,שמ" לידי )רש"י  למי שרגיל( מעכב הברכה )רש"י  מלבר! ברהמ"ז שיכול עדיי
]והיית קדושי ,כי קדוש אני ,אני ה' אלקיכ[

לאכול(

רש"י נג.

שמ" לידי בסו( הסעודה  ברו שמ" ערב  אינו ברכת בשמי לריח

גמ' נד  .נח:

פ"ט הרואה

ברכות מקו ניסי ]ויאמר יתרו ברו ה' אשר הציל[ על נס דיחיד רק הוא מבר
ית" הודאה ושבח  רואה מעברות הי ,ירד" ,נחלי ארנו" ,אבני אלגביש ,אב" שביקש עוג לזרוק ,אב"
שישב משה במלחמת עמלק ,אשת לוט ,חומת יריחו
על לוט  ברו זוכר את הצדיקי )אברה(
על אשתו  ברו דיי" האמת
ברכת הגומל )י ,מדבר ,חולה ,חבוש(  בפני י' ]וירוממוהו בקהל ע[
מר זוטרא  וב' מינייהו רבנ" ]ובמושב זקני יהללוהו[
רב אשי  צ"ע למה לא י' ועוד ב'
רב יהודה  ענה "אמ"" בפני י' על ברי רחמנא דיהב ניהל"  פטור מהגומל
בעי שמירה  חולה ,חת" ,כלה ,חיה ,אבל ,ת"ח בלילה
}מאריכי" ימיו :מארי בתפלה וברחמי ולא מעיי" בתפלה ,מארי על שולחנו,
מארי בבית הכסא אבל לא תלוי על ברכיו;
מקצרי" ימיו :נותני" לו ס"ת ואינו קורא ,כוס של ברכה ואינו מבר ,מנהיג ברבנות;

פני ר"י צהובי דבדק נפשו בכ"ד בית הכסא; יבקש רחמי על מל ,שנה ,חלו טוב;
הקב"ה בעצמו מכריז על רעב ושובע ופרנס טוב; נמלכי בצבור להעמיד פרנס;
בצלאל  משכ" ואח"כ כלי ,ידע לצר( אותיות; חכמה למי שיש חכמה;
חלומות; א"א בלא דברי בטלי; יצפה שיתקיי עד כ"ב שנה; ז' ימי בלי חלו נקרא רע; הטבת
חלו בפני ג'; רבש"ע וכו' בשעת ברכת כהני ,אדיר וכו'; הירא מעי" הרע וכו'; חלומות בתר הפה
)פתרו"( כשמעי" חלמי'; השכי ונפל פסוק לפיו ה"ז נבואה קטנה;
ג' חלומות מתקיימי"; רק מהרהורי לבו; בר הדיא פשר לאביי למעליותא ולרבא לגריעותא עד ששיל 
ולבסו( נענש; וא"ו דפטר חמור מחוק מתפילי" דרבא; ג' שלומות  נהר ציפור וקדרה; הרואה...
בחלו; יש ששותה יי" וטוב/ורע לו; שבת שמש ותשמיש נקבי מעי" עוה"ב;
קול ומראה וריח משיבי" דעתו ,דירה ואשה וכלי נאי מרחיבי" דעתו;
  1/60אש ,דבש ,שבת ,שינה ,חלו; סימ" יפה ,מרפאי" ,מחזירי" חולי לחולה{
ברכות הראייה  מרקוליס ,נעקרה ע"ז ,בבל ) ,(5אוכלוסי ישראל  חכ הרזי )עכו"  בושה אמכ(,
חכמי/מלכי ישראל  שחלק מחכמתו/מכבודו ליראיו ,של עכו"  שנת" מחכמתו/מכבודו
לבריותיו ,בתי ישראל/עכו" בישוב"/בחורבנ" ,קברי ישראל/עכו" ,רואה חבירו לאחר ל' 
שהחיינו ,י"ב חודש  מחיה המתי; משנה הבריות  ממעי אמו ,אבל אחרי שנולד  דיי"
האמת; בריות ואילנות טובות  שככה לו בעולמו
}נתקללה בבל נתקללה שכניה משא"כ שומרו"; ב" זומא  ברו שברא כל אלו לשמשני ,אורח טוב/רע
מהו אומר; ישי יצא ונכנס ודרש באוכלוסא; ישתדל לרו לקראת מלכי; כששקט  רב ששת  ודאי
השתא אתי מלכא ]קול דממה דקה[; ר' שילא נגדי' לבועל מצרית )"חמרתא"( והרגו ,ודרש ל ה'
הגדולה וכו'; אפי' ריש גרגיתא משמי מנו ליה;
משחרב ביהמ"ק נגזרה על בתי צדיקי שיחרבו ועתיד הקב"ה להחזיר" לישוב" ,דיו לעבד שיהא כרבו;
מת משתכח לאחר י"ב חודש{

גמ' נח  :סא:

על הזיקי" )כוכב דשביט( זועות )רעידת האר ( רעמי ורוחות )זעפא( וברקי  שכחו וגבורתו מלא
עול ,הרי גבעות ומדברות  עושה מעשה בראשית
}נהר דינור מתשת כחו של עקרב; הקב"ה נטל ב' כוכבי מכימה )עקרב( והביא מבול
ונטל ב' מעיש )זנב טלה( וסתמה ועתיד להחזיר"; רעידת האר כשהקב"ה זוכר שבניו בצער בי"
אוה"ע ,מוריד ב' דמעות ,סופק כפיו ,מתאנח ,בועט ברקיע ,דוחק רגליו תחת כסא הכבוד; רעמי
לפשוט עקמומית שבלב{
הרואה קשת  לריב"ל יפול על פניו ,למערבא רק מבר זוכר הברית ונאמ" בבריתו וקיי במאמרו
רבא  במקו שמבר שכחו מלא עול יבר עושה מ"ב
אביי  אפי' במקו שמבר עושה מ"ב מבר שכחו מלא עול
רקיע בטהרתה ,חמה בתקופתה )תקופת ניס" בתחלת ליל ד' כל כ"ח שני( ,לבנה בגבורתה וכוכבי
ומזלות  עושה בראשית
רואה ימי וד' נהרות  עושה מעשה בראשית
ר"י  י הגדול  שעשה את הי הגדול )לפרקי  עד ל' יו(
ברכת גשמי  מודי ...על כל טפה וכו' ומסיי רוב ההודאות והקל ההודאות
אתא טובא ,אית לי' ארעא ,על שמיעה  הטוב והמטיב
הטוב והמטיב כשיש אחר עמו ,אשינוי יי" רק כשיש בני חבורה השותי" עמו
בית ,כלי חדשי )לל"ק ויש לו כיוצא בו ,לל"ב קנה וחזר וקנה(
רב הונא  לא יבר )כר"מ( ,ר' יוחנ"  יבר שהחיינו )כר"י(
מבר על רעה/טובה דהשתא בלבד
תפלת שוא על העבר
}דינה נהפכה לבת  נס ,תו מ' כשהזריעו בב"א;
משמועה רעה לא יירא  נכו" בלבו בטוח בה'; אשרי המפחד בדב"ת{

הנכנס לכר )רש"י  מושלי רעי( יתפלל בכניסתו וביציאתו
ב" עזאי  ב' ועוד ב'  הודאה וצעקה
ב' לשונות ברב מתנא א צרי לבר בעיר שדני" והורגי" בו
ברכות לפני ואחרי בית המרח  ,הקזת ד ,בית הכסא ,שינה
}אל יפתח פיו לשט"{
חתימת אשר יצר  רב  רופא חולי ,שמואל  רופא כל בשר ,רב ששת  מפליא לעושת,
ר"פ  להל' רופא כל בשר ומפליא לעשות
ברכת השחר
יבר על הרעה ]בכל מדה הוי מודה[ לקבולינהו בשמחה )רש"י  לבר! בלבב של(
}יהא רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד ,כמו ר"ע; יהיו דברי מועטי" לפני הקב"ה;
וייצר  יצ"ט ויצה"ר ,אוי לי מיוצרי/מיצרי ,דו פרצופי"; ויב" את הצלע  פרצו(/זנב;
קלעה הקב"ה לחוה והביאה לאדה"ר ,נעשה שושבי" לאדה"ר; לא יל אפי אחורי אשתו; מרצה מעות
להסתכל לא ינקה מדינה של גיהנ; לר"נ מנוח ע"ה היה; אחורי ארי ולא אשה ולא עכו" ולא אחורי
ביהכ"נ כשמתפללי"; יצה"ר כזבוב/כחטה;
כליות יועצות ,לב מבי" ,לשו" מחת ,פה גומר ,ושט מכניס ומוציא מאכל ,קנה מוציא קול ,ריאה
שואבת משקי" ,כבד כועס ,מרה זורק בו טפה ומניחתו ,טחול שוחק ,קרקב" טוח",
קיבה ישנה ,א( נעור ;
צדיקי יצ"ט שופט" ,רשעי יצ"ר שופט" ,בינוני זו"ז  רבא  כגו" אנו בינוני; עוה"ז נברא לרשעי
גמורי )אחאב( ועוה"ב לצדיקי גמורי )ר"ח ב" דוסא(; בכל נפש ובכל מאד;
ר"ע לפפוס ב" יהודה  במקו חיותנו אנו מתיראי" כ"ש במקו מיתתנו,
מיתת ר"ע  כל ימי הייתי מצטער מתי יבא לידי ואקיימנו ,יצתה נשמתו באחד{

גמ' סא  :סד.

איסור קלות ראש כנגד שער מזרח  מצ.פי ולפני ,דוקא רואה ובלי גדר מפסיק ובזמ" ביהמ"ק
איסור לפנות :ת"ק  ביהודה מזרח ומערב ,בגליל צפו" ודרו
חכמי  כנגד ירושלי אבל לצדדי" מותר
ר' יוסי  רק ברואה ,בלי גדר ,בזמ" ביהמ"ק
ר"י  רק בזמ" ביהמ"ק
ר"ע  אפי' בחו"ל
}ר"ע אחר ר' יהושע ,ב" עזאי אחר ר"ע לבית הכסא ,רב כהנא תחת פורייה דרב  תורה היא וללמוד אני
צרי{
נפרעי" מיושב ,מקנחי" בשמאל ולא בימי" ]תורה ניתנה בימי" ,קרובה לפה ,קושר תפילי" ,מראה בה
טעמי תורה ,אוכל ,כותב בה[
}קבלה דבית הכסא צניעותא ושתיקותא ,קבלה דיסורי שתיקותא ומבעי רחמי; ֶ>ה ע אביי לבית
הכסא; אי" קורי" צנוע אלא להצנוע בבית הכסא; נפרעי" מספדני" ומהעוני" אחריה"{
ריחוק לפנות :עולא  אחורי הגדר מותר ,בבקעה כדי שמיעת עיטוש
איסי בר נת"  אחורי הגדר כדי שמיעה ,בבקעה כדי ראיית פרועו
חו משומרי טהרות
בלילה א"צ ריחוק  רב אשי  אלא קר" זוית )רש"י  א יש(
ב" עזאי  משמש לפתוח נקבי לפני שישב ,לא ישכב על הקרקע ,לא ישב על הקורה
}דוד לשאול  ב" הריגה אתה אלא צניעות )בבית הכסא( חסה עלי; המבזה בגדי סו( אינו נהנה
מה; ה' לדוד  אני מכשיל בדבר שאפי' תשב"ר יודעי  לא לקח כופר כדי למנות ,ומת אבישי ב"
צרויה ,ראה ה' וינח{
איסור בהר הבית  במקלו ,במנעלו ,במעות ,בפונדתו ,באבק ,קפנדריא ,רקיקה
היתר לעשות ביהכ"נ קפנדריא :נכנס שלא ע"מ כ" ,שביל קד לבהכ"נ ,נכנס להתפלל
רבא  רקיקה מותר ]כמנעל ,כביתו[

חותמי ברכות במקדש  מ" העול ועד העול ]להוציא מלב צדוקי ,דאי" עוני" אמ" אלא בשכמל"ו
]ויברכו ש כבוד[[
התקינו עזרא וסיעתו שאילת שלו בֵש
}עת לעשות לה'  הפרו תורת; ִהלל  בשעת המכניסי" או כשתורה חביבה  פזר ,בשעת המפזרי או
אי" חביבה  כנס; פ' קטנה שכל גופי תורה תלוי"  בכל דרכיה דעהו;
ילמד בנו אומנות נקיה וקלה; אל ירבה רעי או ימנה אפוטרופוס בביתו; נסמכה פ' נזיר לסוטה ,סוטה
לתרו"מ; המשת( ש"ש בצערו כופלי" לו פרנסתו; המרפה מדב"ת או מצוה א'  אי" בו כח לעמוד ביו
צרה; חנינא ב" אחי ר' יהושע מעבר שני וקובע חדשי בחו"ל
ועכבוהו ]כי מציו" וכו'[; פתחו בכבוד אכסניא; ה' אמר למשה להחזיר האהל למחנה; חביבה תורה
ללומדיה כיו שנתנה; ערב א' אינו קורא  כמי שלא קרא ק"ש מעול; תורה נקנית בחבורה; דב"ת
מתקיימי" במי שממית עצמו עליה; ילמוד ואח"כ יהגה )יעיי (; חמאה של תורה במי שמקיא חלב שינק;
כועס רבו עליו ושותק; המנבל עצמו על דב"ת סופו להתנשא;
המארח ת"ח ניצול ונתבר; שכר עובד אדו; הדוחק את השעה שעה דוחקתו וכ" להיפ; בעל הקורה
יכנס בעוביה של קורה; הנהנה מסעודה שת"ח שרוי בו כנהנה מזיו השכינה{
לא יאמר ל בשלו אלא למת
}היוצא מבהכ"נ לביהמ"ד מקבל פני שכינה; לת"ח אי" מנוחה; מרבי שלו{

הדר על מסכת ברכות

