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 ברכותמסכת  -כום יס

Key – the basics are in bold, 

explanations and the like in regular 

print in a smaller font. Generally, the 

basic explanations follow רש"י . Added 

explanations in footnotes (many are 

items mentioned in the shiurei 

hosafos).  

ר'=רש"י רט'=ריטב"א רמ'=רמב"ם 

 ת'=תוס'מ"ו=מחזור וטרי מ'=מאירי 

תה"ד=תרומת הדשן דה"ר=דרשות הר"ן 

 חתם סופרח"ס=ש"א=שפת אמת 

ט"א=טורי אבן מ"ח=מנחת חינוך מ' 

 חכ'=משך חכמה 

=אי א"א=אומר/ אמר/ אחד/ אמוראים א'

=אינם צריכות אצ"כ= אם כן א"כ אפשר

 תאחר=בל ב"ת =בדרך כללבד"ככונה 

=דני ד"מ = ג' רגליםג"ר=ברייתא ברי'

=דברי תורה  תד"=דני נפשות ד"נממונות 

-ם-י=זאת אומרת ז"א=הוא הדין "הה

יש מחלוקת/ יש מפרשים י"מ= ירושלים 

=כגון כג'=כתוב/ כשר כ' יצר הרע=יצ"ה

=לא אמר ל"א כל מקום-כ"מ =כל זהכ"ז

=משנה/ מש'=לקמן לק'=לא תעשה ל"ת

= ע"ה / סובר=סוףס'=נחלקו נח' משמע

  =עולם הבאעה"ב עם הארץ/ עליו השלום

= קה"ח=קרבן ק'פסול  / פירושו/=פסוקפ'

=קבלת עול מלכות קעמ"שקידוש החדש 

= תורה/ ת'=שיטת/ שאל/ שופר ש' שמים

 תנאים

 ד. -# ב.1שבועה 

זמן ק"ש של מעריב הוא  –מש'  ב.

טמאים נטהרים הבשעה שהכהנים 

בזמן ר' התפללו ואמרו  לאכול תרומה= צאת

ק"ש לפני צאת ור' א' שיצאו ק"ש בפרשה א' בק"ש 

ק"ש במעריב רק לעמוד בתפילה שעל המיטה )וא' 

מתוך ד"ת( ור"ת א' שסברו כר' יהודה שאפשר 

ור"ת מניח שכמו שר"י א' שאפשר לומר מפלג 

ור"י א'להתפלל אז ה"ה ק"ש 
1
כתנאים שא'  סברוש 

אוחר מזמן ר"ת[משעה שקדש היום ]וזה יותא מ
2
  

ש'בשכבך' פ'  א')ר"א( עד סוף אשמורה 

כשהולכים לישון או עד עלות שהוא כל 

 ]בח: שפוסקים כר"ג[ )ר"ג( זמן שישנים

גוזרים לכתחילה עד חצות וכן חכמים ו

)ואילו הקטר  רים באכילת קרבנותגוז

 ר'( -לא גוזריםחלבים 

 פרש' קאי על הפסוק ומשהמ –גמ' 

 'בשכביך ובקומך'מעריב לפני שחרית כ

 'ויהי ערב' כאו 

המשנה א' 'כהנים' ולא 'צאת' ללמד 

 ,שאפילו כשנטהר מטומאה הצריך קרבן

 אותו קרבן אינו מעכבו מלאכול תרומה

 נטהר ש'בא השמש וטהר' = שמשו

 מלהיות בעולם

לגבי תחילת הרבה שיטות  'יש בבריי ב:

כג' כשאוכלים ע"ש, משקדש זמן ק"ש 

היום ע"ש=שקיעה, משעת טבילת 

הכהנים ]ויש ס' שיעור א' כשהעני קם 

מסיקים ששיעור עני הוא / מסעודתו[ 

/ יש ראיה שיום הוא עלות עד  אחרי צאת

 צאת[

יש מח' אם בין השמשות הוא בין שקיעה 

לצאת או מיד לפני צאת 'כהרף עין זה 

 נכנס ונה יוצא' 

ר"א משמרות  4או  3 י"מ אם יש ג.

 –]חמור, כלב, תנוק ואישה מספרת  3ס' 

סוף ולמי  םסוף אצמא תחילה או כול

[ ועל כל א' ה' שואג שדר בבית אפל
  אלו הזמנים שהיה תרומת הדשן –תה"ר 

ר' יוסי נכנס לחורבה ושמע בת קול 

אוי לבנים.. והזכיר 'יהא שמיה כיונה 

                                                           
1

ר"י לא קיבל דעת ר"ת שא' שא"כ הוא תרתי  

 מתפללים מנחה אחרי פלגגם דסתרי כיון ש
2
ש"א א' לר' יוצאים ק"ש מדרבנן במעריב רק חסר  

דלר"ת בדעת ר"י זמן ק"ש אינו הקיום דאור' / נ' 
תלוי על בשכביך כזמן שכיבה )ואולי בשכביך איירי 

 (ולא בק"שבד"ת 
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לא כמ"ו ש'שמיה'= 'שמ יה' ו'רבא'  –ת' הגדול' 

verb or adjectiveהכונה שיהיה שלם 
3

וקדיש  

בארמית או שלא יבינו מלאכים ויתקנאו או כדי 

 שיבינו ע"ה

יש  אליהו למדו שלא נכנסים לחורבה

ומתפללים בדרך  ומזיקין חשדכנה ס

אע"פ ש'לא בשמים היא' מאליהו  תפילה קצרה

ליהו ונשמת אליהו כחכם אפשר ללמוד או יש גוף א

 )ח"ס(

תיכונה' או ה' -מח' ג או ד משמרות  ג:

 דוד שקם בחצות א' שקידם 'אשמורות'

בריו של אין אומרים בפני המת אלא ד

 מת

סתירה אם דוד קם בחצות או בתחילת 

בד"כ בלילה ואף פעם לא אחרי  –הלילה 

חצות או מתנמנם כסוס וקם כארי או 

  4ד"ת ואז שירות ותשבחות

אם משה לא ידע שא' 'כחצות' איך דוד 

ידע? ע"י כינורו או מ' גם ידע ורק א' 

שלא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו מ' 

 בדאי או 'כ' הכונה כמו השעה הזה 

 ל-רנס יסדר המלחמה כדי לפ

שקם  או 'שמרה נפשי כי חסיד אני' ד.

בחצות או שידיו מלוכלכות בדם ונמלך 

  )דניאל(וזכה לכלאם  ממפי)איש(בושת

ואע"פ שהיה חסיד חשש שמא יגרום 

החטא כמו שיעקב חשש וכמו שהיה 

 ל בימי עזרא-לכלל י

 ו: -ד: 2#שבועה 

חכמים סוברים מה"ת כר"ג וגוזרים  ד:

תה"ד מדייק חצות שמא ישן ואוכל קמעה 

וכל העובר 'ות' א' סעודה  אסורהאפילו טעימה 
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כותבים 'שמיה' או שמה', אם  –נ"מ אפשריים  

מפיק ה' למ"ו )הובא אפשר להפסיק אחרי רבא, 
ולא הבנתי(, המשך התוס' שלפי מ"ו מובן כיון 
שרוצים שמיה במילה אחד שאין לעשות כן 

  בעברית
4

ע' קדמת העמק אם אהבת ה' או אהבת תורה  

 עדיף

שאינו   –דה"ר ' על דברי חכמים חייב מיתה

 בדבריהם אלא מזלזל גג כד"ת עצמםשוב

בר' א' ק"ש ואז מעריב כר' יוחנן )לעומת 

ריב"ל שא' תפילות באמצא ק"ש( שבן 

'ה'  –ר'  עה"ב הוא הסומך גאולה לתפילה

ואז 'יענך' ודומה למי שמקרב אובהו גואלי' צורי ו

ואולי יש נ"מ ])ע"י תשבחות של יצ"מ( ואז עוזב 

 [לשבת

בסברא אם גאולת לילה נחשב  אוונח' 

באיך להקשות בשכבך לבקומך סמוך  או

/ השכיבנו  למיטה או תפילה אחריו

שהיה צריך שמירה אז ביצ"מ גאולה אריכתא 

 -ת'כמו ש'ה' שפתי' הוא תפילה אריכתא 

ח "יראו גם ג' אריכתא ותקנו בשביל במאחרים ויש י

/ י"א שלא בעי לסמוך כיון שמעריב רשות  אזכרות

 ' סובר אע"פ שהוא רשות בעי לסמוךות

ב וגם -לדוד בן עה"ב שיש גם א הילהת

משגיח על המזון וא"ב שמשבחים ה'  שה'פותח 

ואין בכל דרך אפשרי או מרמז לתורה הניתן בא"ב 

 נ' אבל יש סומך לכל הנופלים

 מיכאל בא' וגבריאל בב' ועוד

רגזו.. ואמרו ק"ש על המיטה ' ה.

ות"ח בשינה בלבבכם על משכבכם ודומו 

ענינה נגד  / חרב / מזיקין בדילין אינו צריך

מיתה    1/60לישון מתוך ד"ת וי"א   מזיקים וגאונים

  מתוך קעמ"ש

/ ק"ש /   ענינה 'לב' ירגיז / תורה 5לעולם

 מיתה

ע"י תורה יסורין מסתלקים ואם אינו 

 עוסק יהיה לו

איך לא כמוכר רגיל  -ה' נתן תורה ושמח 

עכשיו לא בשמים היא או זה כמכירה עדיין אצלו? 

 הנהגת הבריאה ביד ישראל

אם לא מצא עבירה שראוין  -ר'יפשפש  יסורין

ואז יתלה יסורים הללו לבא )יש מסבירים מכ"מ( 

איך לא מצא קודם? י"א כיון  בביטול תורה 

דוקא שחיפש מכ"מ
6

ח"ס אפשר לעשות ע"י  

                                                           
5
/ בהתר / לא להחמיר  כל ימי חייו )יצ"ה זבוב( 

 מדאי
6
 ד"ת כמו שכל בשרו מרפה ה"ה להפך –נה"ח  
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אחרים גר"א יתלה שלא מצא שלא יודע דיני תורה 

 על בורים 

 -ר' 'יאהב ה' יוכיח' ואז יסורים של אהבה

, כדי להרבות שכרו בלא שום עון ה"זמייסרו בעה' 

יותר מכדי זכיותיו ה"בבע
7
אין יסורים בלא  –רמב"ן  

חטא אלא יש עבירות שלא ראוים באר שחת רק 

 -עקרים .זיכוך החומר –דה"ר  .מעכבים מעלות

ם ביטול אין בה להוכיח אהבה של האדם

 תפילה או תורה או אפילו אם יש שניהם

 שמוציא היצ"ה לומדים משן ועין וברית מלח

של  אפילו שאינםכחה של יסורים )

 מתנות טובות 3אהבה( / 

תורה וגמ"ח וקובר בניו מוחלין 'חסד  ה:

 ואמת יכופר עון' )ג"ש( 

אם נשלח יש נגעים שהם יס"א ויש שאין 

 אחוץ מן המחנה / פרהסי

כלל ם אין בנים בל אבנים שמתו יס"א א

נח' רו"ת אם יש לצדיקים גדולים כר' יוחנן  לא

 יסורים שאינם של אהבה

חביבין עליך יסורים? לא הן ולא שכרן 
מצאנו בב"מ שמקבלים על עצמם? פה היה ביטול 

עדיין יס"א ]וי"א  הלמי שסובר שזתורה ואפילו 

כיון שיש נחת רוח שלו אפילו שזה טוב לעה"ב 

אין חבוש מתיר עצמו ושופרא לב"ע בתורה[ 

  דר"י

נו 'דינא בלא ימעשה דר' הובא שהחמיץ י

ראיה לעצמו או י"ל שידעו  ארמב"ן מבידינא?!' 

נהפך שוב ליין או מחיר חומץ ז לו ווניסו לרמ

אבא כמו )י"א נחלקו אם טוב שיהיה נס  עלה

 שהאניק בנו(

ן ותפילתי לפני מטתי וכיו -אבא בנימין 

המיטה / טורפין תפילה של מי שעוזב 

 לבד חבירו

הם מרובים מאוד וגורמים כל  מזיקין ו.

 מיני בעיות ואיך לראותם 

תפילה נשמעת בבה"כ 'לשמוע אל 

 הרינה ואל התפילה'
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בבל שאין טעונין שילוח, והן 'שואלים מר' ע"ב  

 .'הוו יסורין של אהבה -מזבח כפרה 

כנגדו 'בכל  אפילו א' שעוסק שכינה

דין גם נחשב תורה מקום..' ב' כותב ג' 

 -ר'ינה מגיע קודם כולא רק שלמא י' הש

 לפני שכולם מגיעים

ה' מניח תפילין ושבחם של ישראל כתוב 

 בהם

ל בו / אם אין י' מיד הוא ה' משאי ו:

 כועס 

קביעות מקום  אנר' חלבו א' ר' הו

לתפילה תלמידיו של א"א האי חסיד האי 

אין פסיעה גסה מבה"כ אבל רצים / עיניו 

 אליו 

עיקר קבול שכר ר'  רהטא אגרא דפרקא

שהרי רובם אינם מבינים להעמיד גרסא .. הבריות

ולומר שמועה מפי רבן לאחר זמן שיקבלו שכר 

 ,שבת שלפני הרגל דכלה דוחקא למוד.

שהוא יגע וטורח ומחשב  דשמעתא סברא

 ,שתיקותא דבי טמיא ,להבין טעמו של דבר

להרים  דהספדא דלויי, צדקתא דתעניתא

דבי  ,קול בלשון נהי ועגמת נפש, שיבכו השומעים

לשמח החתן בדברים הלולי מילי
8. 

 ' רשעקאם מתפלל אחורי בה"כ נ

נצטרך לבריות  –כרום זלות לבני אדם 

נשתנה פניו או תפילה דברים העומדים 

 ברומו של עולם

תהיה זהיר במנחה שאז נענה אליהו ואף 

 ב..

קולות  5כל הנהנה ואינו משמחו עובר ב

ואם משמחו זוכה לתורה, הקריב תודה, 

 ם-בנה א' מחורבת י

דבריו נשמעים / לא  יראת שמיםיש בו 

נברא אלא בשביל זה / שקול כנגד כל 

 העולם / לצוות לזה

יקדים שלום למי שנותן לך ואם אינו 

 מחזיר גזלן הוא
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 אולי על הריקודים א' לשחוק מה זה עושה 
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 ט. -# ז.3שבועה 

ה'  יוחנן בשם ר' יוסירות של ר' ממי ז.

וכן  רחמי' שיגולו'מתפלל 'בית תפלתי' 

וי"א ולא ממש י"א רק ללמד ישמעל ר' התפלל 

'פלל' הוא רצון נגד הקיים / י"א אכתריאל הוא 

 מלאך וי"א השם ומוכיחים שאין מלאכים בקה"ק

]אולי לצד זה  שלא יועיל, שיוסיף כעסאין מרצים 

, יקלל ינו אכפתייש איסור בדבר[ , שמראה כאילו א

ריתחא 'קל זועם בכל יום'  ה'ויש לה' 

שניה ובלעם ידע דעת  1/16=  1/58888

עליון לכוין לאותו שעה ו'למען דעת 

/ רגע  9צדקות ה' שלא כעס אותם ימים

תחילצריכים להאו כלאם או רק  -ת'כמימרא 
10
  

ישן וער טובא לריב"ל במקראי יצדוקי צ

בהאי שעה ולא קילל 'ורחמיו עכ"מ' 'גם 

 ענוש לצדיק לא טוב' 

טוב מרדות בלב / מ"ר ביקש שישרה 

, שכינה ושלא יהיה על האומות וקיבל

למה יש צדיק נחלקו אם קיבל להבין 

אם קיבל  – וטוב לו ורע לו וכן לרשעים

שיש צ"ג ולו טוב וצדיק שאינו גמור רע 

משלם לשונאיו על פניו  -מהר'וכן רשעים 

נח' אם הסרת משה פניו בסנה להאבידו 

היה טוב וזכה ממנו או 'כשרציתי לא 

אינו רצית עכשיו שאתה רוצה איני רוצה' 

נקמה אלא עיקב גדלותו להבין או היה עת רצון 

 מיוחד

דיבור ה' לטוב אפי' על תנאי אינו חוזר 

'הרף ממני.. ואעשך אותך לגוי עצום' 

מ"ר דרך אליעזר יותר מיוצאי והיה ל

 מצרים

א"א ראשון לקראו   ר"י מש' רשב"י ז:

שחשבו 'אדון' / לאה הראשון שהודה 

שאסור להודות שהוא לצרוך נותן הטובה )ע"א( / 

אחרי א"א כ' פה רק על דברים על טבעיים עד אז / 

ורות /  שם ראובן'עולמו' ולעיל 'עולם' )צל"ח(  

אשר שם שמות 'לכו חזו מפעלות ה' 
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שע"י יש יראת שמים י"א שיש טוב בהאי כעס  

 וכיון שלא היה לכן נכשלו בשיטיםבעולם 
10
 מזה לענין זמני תפילה –ארץ הצבי  

למרגלים  ,רר"מ לא סמך על כידושמות בארץ' 

היו שמות רעים וכן ירמיהו שמדת הדין רם או ב"ה 

  ארימון וישעיהו ישועה

קשה תרבות רעה מגו"מ /  אבשלום

מזמור ולא קינה שחשב אולי יהיה ממזר 

אפילו שרדפו ידע שלא יהרגו / שלא חיס עליו 

בחירה' היה כ"כ נגד הטבע לא היה בגדר 'בעל 

  שיש לו כח להזיק

שעה משחקת לו  גירוי ברשעים בעה"ז

מקום תפילה בולע' / קובע  ממנו'צדיק 

אויביו נופלים / גדולה )י"ג תורה( 

ע"י שרואה נחקק לו, שימושה 'אשר יצק' 

 הלכה למעשה, היחס הנכון )שלי(, מראה על חשק 

ר"נ לא הגיע למנין ולא אסף י' ולא  ח.

כיון לשעה שמתפללים ור' יצחק העיר לו 

מש' שמנין אינו חובה 'ואני.. עת רצון' ועוד 

/ כאילו וא"מ א' עת רצון הוא שורש החובה 

שכן רע / סבי בבבל אע"פ שכ' פדאני / 

'על האדמה' כיון מקדמי ומחשכי / ב' 

רת מהר"ל הס זמן –אורך ת' בב"ח  -ר'פתחים 

 עולם וכניסה לדביקות

 – לעת מצוא''על זאת יתפלל כל חסיד 

מצוא(,תורה, מיתה, קבורה, /אישה )מצא

 בה"כ 

 –אוהבי ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב 

שינו מקום  –אין לו אלא  -שערים המצוים

ידור  /תפילתם / גדול הנהנה מיגיע כפו 

 –במקום רבו / 'עוזבי ה' יכלו'  (או לא)

בקול  -ת' רב ששת מהדר אפיה וגריס 

אסור או לכ"ע אסור רק לר"ש שתורתו אומנתו 

  מותר

מאריכין )משלימים( לו ימיו  – שמו"ת :ח

ושנותיו ואין לעשות עיו"כ או בשבת אחר 

י"א לועז במקום תרגום  –ת' אלא עם הצבור 

וחולק ש'הת' מפרש במה שאין ללמוד מן העברי' / 

'עם הצבור' הוא ממנחה בשבת ועד הסעודה 

שברי לוחות / מיטה מצוה מן המובחר ל

לא לישון בלי ק"ש, גיורת,  –ארמית 

 ממש / אל תעבור אחורי בה"כ 

מנשקים  -ר"ע בג' אוהב המדיים בשר

הפרסיים  יועצים בשדה / ר"ג בג' –היד 
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ד"א )ומזומנים צנועין באכילתם, בה"כ ו

 לגיהנום(

הלכה כר"ג שק"ש של לילה עד עלות / 

. קוראים לפני 1 ברייתות של רשב"י

של לילה ואחריו שעדיין לילה  עלות ק"ש

. קוראים לפני נץ 2  יוצאים של יוםו

שהוא יום ק"ש של לילה ואחרי נץ של 

 יום

 –לפני עלות ת'  -ר' ואין לומר השכיבנו  ט.

כדאי ר"ש אפשר לומר אז אלא קודם נץ 

 לסמוך עליו בשעת הדחק

בני ר"ג שאלו אם חכמים מסכימים 

מדאו' ורק מחמירים ור"ג הסביר שכן 

 מסכימים 

 –מח' ר"ע וראב"ע אם ק"פ עד חצות 

 'חפזון'מג"ש 'בלילה הזה' למ' בכורות ו

ד עלות וחפזון או ע –הוא של המצרים 

בפירוש הפ' 'ושם ]ונח' כזה  ל-של י

 –כבוא השמש  –תזבח את הפ' בערב 

 ['מועד צאתך ממצרים

ויצאו ביום  נתנו רשות לצאת -ר' נגאלו בערב 

 'ממחרת הפ' יצאו ב"י' 

 יב. –ט.  4#שבועה 

נצרך לזה כיון בבקשה מכם  –דבר נא  ט:

עשאוה שהיה ערמומי, שלא יהיו בהולים אחריהם 

כמצולה שאין בו  –כמצודה שאין בו דגן 

 אין מסים להבא וכל כסף העבר אינו –גר"א  דגים
צל"ח כל הנצוצות ולכן יש איסור לחזור שקרוב 

ביזת הים היה מאוצרות /  להפסד ואין מה להרויח

 או לדרבן העם לרדוף( ופרעה )שבא להראות

 אהיה ועניני

-ר' ק"ש של שחר בין תכלת ללבן  - מש'

נח' או לכרתי בציצית עצמו   -בגיזה אחת ת'

 3עד הנץ או  במתי קומיך ירו' בראיתם אותו

 שעות כמלאכים / מכ' ואילך לא הפסיד

בין כלב לזאב ערוד לע' הבר חבירו  - בר'

מתי  'פ"י מבוסס על 'ובלכתך בדרךבד"א 

מדאו' גם  'חבירומ'תפילין  שמבחינים בסכנה

ר' משמע שתפילין כאן לצורך  ,בלילה אבל גזרו

במצות )י"א ר' ענוים ושמחים  ותיקין ק"ש

שעניוות גורם לשמחה(,  מחודדים, תלמידים, 

גומרים על הנץ כדי שיסמוך ג' שלמים 

לתפילה ונמצא מתפלל ביום 'יראוך עם 

אפשר ק"ש הכונה לתפילה ולכן אע"פ שהשמש' 

/ ת' מותר   קודם )ומצד זריזות רצוי( מעכבים

 שעות 3לות וגם ותיקים מסכימים שמותר עד מע

ת' כותיקין  כל הסומך אינו נזוק באותו יום

ר' זירא סבר שניזוק סידור אר"י אם לא חוטא 

למלך וענו לו שזה טוב כדי  סהד איבשה

ר' לעה"ב לראות גדולתן של  להבחין אם יזכה

ר' ברונא /  ל למלכי אה"ע-בין מ' י ל-י

 'אדם גדול ושמח במצות'

שפתי' תפילה אריכתא כמו השכיבנו  'ה

/ תקנו יהיו לרצון בסוף כמו  לגאולה

ב חד הם[ ודוד -שדוד תיקן אחרי יח ]שא

ל"א הללויה אלא אחרי שראה במפלת 

 רשעים 

התחיל וסיים  ודפרשה חביבה ד י.

  ויהלוכן בתהילה וההל –ת' ב'אשרי' 

 ר' מאיר ורצה לבקש רחמיםו םבריוני

תה"ר שציערו שימותו  שידע שהם אוכלים עולמם

טובא או רשעים טובא וי"א רק לקלל באותו שעה 

שברוריה  דע בעיתי )שזה ממש מעשה אדם(

ב"י ונתיבות יש למדו 'חטאים' ולא 'חוטאים' 

עד שהוא 'חטאים' ולכן שמתאחד עם חטאיו 

 ד קילל בקטמוצאים שדו

רני עקרה שאין לה ילדים לגהנום / אנו 

ורשים סמוכים ולכן הקדים אבשלום ד

 משאול לסמוך לגוג ומגוג

במעי אמו כשראה  -ברכי נפשי  5דוד א' 

ם ומפלתן של רשעים ויכוכבים דדי אמו 

שמזכיר לאדם סופו, שמברכים על הרעה, מיתה 

/ ה' צר צורה בתוך צורה גדולים במיתתם 

'אין צייר כאלוקינו' / מי שיש בו ה' אלו 

רואה ואינו נראה זן טהור ויושב  ,מלא

 בח' חדרים 

לעשות  –מי החכם וידע פשר הדבר 

פשרה שנחלה חזקיהו שלא הלכו א' 
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כבוד מלך לפני כ"ג וכ"ג לנביא אבל נח' אם לשני 

כשהמלך צריך לנביא זה שונה או לא / חזקיהו רק 

עלינו  בהדי כבשי רחמנאמלך על שנ' שבטים  

עמי המצוות והם להיות עבדים, הוא הסתכל בט

גבוהים מאוד או באמת יהיו צדיקים שיושיהו ממנו 

התחתן לבת ישיעהו מנשה ורבשקה 

 )ב"ח( אפילו חרב חדה

מקירות לבו או  –ויסב פניו אל הקיר  י:

סמך ג'  –טוב בעיניך עשיתי /  עסקי קיר

רפואות אסורות  –רמ'  לת' או גנז ס' רפואות

וי"א שלמה ה' למשה מלאך לבן נח או ע"פ מזלות 

חידוש ס"ר כיתת נחש  –ג' הודו לאדה"ר 

אע"פ שעכשיו אינם עובדים, כיון שהיה ע"פ דיבור 

 חששחידוש שלא  גירר עצמות אביו אחז

לכבודו או לכבוד זקינו יותם כיון שהיה קידוש ה' 

מי גיחון שידר  –ג' לא הודו  )ח"ס( בדבר

/ תלה  ניסן בל'עבר היה לו לבטוח  דלתות

 בזכות עצמו 'לשלום מר לי' 

נח' חלקוה או קירוה  –עליית קיר קטנה 

הרוצה  )מהר"ל( אם להיות קרוב או באימה עדיף

בהכנסת אורחים או כשהנותן להנות כאלישע 

אישה /  שמואל 'שם ביתו'ולא כמקבל מזה 

איש אדם יראה לעינים ואישה ללבב  מכרת

ולא משרתו גם אחריו  קריזבוב  –קדוש 

 / תמיד  שאחזה בהוד יופיה

ן יבמקום נמוך 'ממעמקים' / יכו תתפלל

 נייא ,כמלאכיםרגליו 'רגליהם רגל ישרה' 

ות כלום רק אליך שאין לי רצון לע ,יכול לעשות כלום

אוכל ואחר כך מתפלל, מקבל  תשוקתי

 עמ"ש עליו

מברכים בשעה רביעית וי"א כל היום / 

 ק התורהגדול ק"ש בעונתה יותר מעס

 ת"א מפסיקגם מכאן ש –רש' 

וב"ה מ'בשכביך'ויקרא  ב"ש יטה  -מש'

אלא 'בשעה שב"א'  'א' כדרכו מ'ובלכתך

 וור"ט היה כדאי לחוב בעצמ

 אם כב"ה הל"ל 'בקר וערב' יא.

שלך אבל בדרך בדרך'  ך'ובלכת לב"ש -

דמצוה פטור   אחתן שטרוד טרד

וסתם  - ו'בשבתיך' לעוסק במצוה פטור

כספיה טובעת או אבל חייב  אטרד

במצות וב"ה מסכים לזה וסובר שממילא 

 שומעים שקוראים ק"ש בדרך

י"א שאפשר לעשות כב"ש וי"א שאין 

לעשות כב"ש 'שמא יראו תלמידים 

ויקבעו הלכה לדורות' וי"א אינו כלום 

 שחייב מיתהוי"א 

ברכת ק"ש בבקר ב' וא' ובערב  –מש' 

 שבע ביום הללתיך ב' וב'

ולא  'חושך'מברך יוצר אור ובורא  יא:

יום וכן ' כדי להזכיר מדת לילה בנוגה'

 סוק/ בפ אורגולל חשך מפני  -בלילה 

ת' לכן תקינו נאמר אהבת עולם וי"א א"ר 

לאפוקי נפשיה  -בבקר א"ר ובערב א"ע ]תר"פ 

 מפלוגתא[ 

ירו' הוא שלמד -ת'פוטרים בה"ת ע"י א"ר 

בה"ת שונה וזה רק  אולא סוברים כזה  ואומיד 

נאמר לא"ר / ובה"ת שונה מסוכה 'שאינו מייאש 

/ ב'  דעתו דכל שעה אדם מחויב ללמוד 'והגית'

אם סומכים על )דעות אם חייב לברך כשקם בלילה 

/ י"א פסוקים אחרי בה"ת )אבל אין  (ברכה דאתמול

 צריך(

,גם קרוב מקרא י" רק על מקרא, גם מדרש 

ה שממנו הוראה עקר התורמשנה, גם תלמוד 

ומברך תר"י שג"כ מפרש עקרי הפסוקים  יוצאה

דבעי פתיחה וחתימה לעסוק 'ומסיים בה' 

 יערבו עלינו לעסוק בהם מאהבהוהערב  בברוך

ר' המנונא אשר בחר מעולה שבברכות 
ל -התורה שיש בה הודאה למקום וקילוס לת' ולי

 11הלכך כולהו )וי"ג תרוויהו(

י"א  אחת''ברכו בברכה  - מש' בתמיד

והוא לא מפורש  -א"ר וי"א יוצר אור 

אלא ששמע 'ברכות אינם מעכבות זה 

שאם א' א"ר לא היה אפשר  -את זה' 

לומר כן שאולי אחרי זה כשיגיע זמנו 

יאמרו י"א אבל אם א' י"א ודאי זמן א"ר 

ודוחים  –הגיע  (שהוא כבר בלילה)

                                                           
11
נ' שנח' אם והערב ברכה בפני עצמו או לא. עוד  

..'  / 'בברכות התורה' נ' שהם פתיחה ראיות  'דבעי
 ג'
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ברכות אינו  סדרשאולי א' א"ר והכונה ש'

 מעכב' 

 

  

 


