
בעזהשי"ת 
 גלי מסכתא  

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 
 

כתובת להערות : 
גפ"ת, רח' חזו� איש 36 

פעיה"ק ירושלי� תובב"א 
טל: 2016!571 (02) 



פ"ז שלשה שאכלו 
גמ' מה. � מו. 

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 

 
 


