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פ"ג מי שמתו 
גמ' יז: � כ. 

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  

רב דימי, ר"ע ור"י 
גלוסטרא 

מ' סאה ט' קבי� 

ט' קבי� פטור רבי�, רב אסי 
מ' סאה פטור רבא להל' 
מח' א! ט' א( ת"ק דר"י 

לַלמד 
או מ' 

לעצמו ט' 
לַלמד 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 [שמ. ר 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 yawn בידו,  

לא יגהק burp/stretch ויפהק לרצונו, לא יתעטש מלמטה, מבליע רוק בטליתו 
מותר להשמיע קול ביחיד ל/ פשר 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 
לר"נ � בקדמו המי! לכו"ע כ"ש [רש"י � ראשו� ראשו� בטל ואפי' רבי� והולכי�] 

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] 
 


