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הוכן ע"י ת"ח א' מיקירי ירושלים והופץ על ידי כולל עיון הדף 
 עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות] 

מיועד לאלו שלמדו הסוגיא לתועלת חזרה מקוצרת ושינו� 
 
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 

 
 

 
כל הזכויות שמורות 

תש"ס 
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פ"ב היה קורא 
גמ' יג. � יג: 

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 

 
 


