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מסכת ברכות  
 
 
 
 
 

כללי� לשימוש 
[ ]  =   מקור או טע� הדבר 

( )  =   הוספת פרט או תוספת ביאור 
להל'  =   להלכה (כמוב� לא למעשה) 

מדאו'  =   מדאורייתא 
לרש"י  =   שיטת רש"י כשתוס' חולקי� ! עי' בספר סיכומי גפ"ת את שיטת 

תוס' (וג� לעיקרי החידושי� שבתוס') 
 

בפע� הראשונה כדאי לדקדק מאד בדברי הסיכו� כדי לתפוס מלא המוב� לאור מה 
שלמדת בפני� הגמרא, ואח"כ לחזור בקלות הרבה פעמי� שיהיו מחודדי� בפי#. 

 
 

נא להכניס השמטות החשובות בעיני� 
נא להעיר הערות 
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פ"ט הרואה 
גמ' נד. � נח: 

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;  
� אש, דבש, שבת, שינה, חלו�; סימ� יפה, מרפאי�, מחזירי� חולי לחולה}  1/60

ברכות הראייה � מרקוליס, נעקרה ע"ז, בבל (5), אוכלוסי 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  


