
ברכותברכותברכותברכות

פרקי�פרקי�פרקי�פרקי�

ב.א: מאימתי � זמני ק"ש ערבית ושחרית

יג.ב: היה קורא � הל'  ק"ש

יז:ג: מי שמתו � הפטורי� מק"ש

כו.ד: תפילת השחר � זמני התפילות

ל:ה: אי� עומדי� � הל'  תפילה

�לה.ו: כיצד מברכי� � ברכות הנהני

�מה.ז: שלשה שאכלו � זימו� וברכת המזו

נא:ח: אלו דברי� � הל'  סעודה

נד.ט: הרואה � ברכות הראיה

אאאא:  :  :  :  מאימתי מאימתי מאימתי מאימתי �  �  �  �  זמני קזמני קזמני קזמני ק""""ש ערבית ושחריתש ערבית ושחריתש ערבית ושחריתש ערבית ושחרית

זמ� קזמ� קזמ� קזמ� ק""""ש של ערביתש של ערביתש של ערביתש של ערבית ב
מאימתי כהני� שטבלו רשאי� לאכול תרומה

גדר יו� ולילה להלכות שונות (1)

זמ� בה"ש (1)

אשמורות הלילה ג
צער הקב"ה על חורב� בהמ"ק

אמ� יהא שמיה רבא (1)

כניסה לחורבה

דיבורי� בפני המת

כנורו של דוד

למד לשונ" לומר איני יודע ד
חסידותו של דוד

שמא יגרו� החטא

דרישת ניקוד במקרא (1)

דעת חכמי� שזמ� קדעת חכמי� שזמ� קדעת חכמי� שזמ� קדעת חכמי� שזמ� ק""""ש של ערבית עד חצותש של ערבית עד חצותש של ערבית עד חצותש של ערבית עד חצות

העובר על דברי חכמי� חייב מיתה (1)

קדימות ק"ש וסמיכת גאולה לתפילה בערבית

אמירת תהלה לדוד ג'  פעמי� בכל יו�

קקקק""""ש על המיטהש על המיטהש על המיטהש על המיטה

לעול� ירגיז אד� יצר טוב על יצר הרע ה
כול� � תורה שבכתב ושבע"פ � נתנו למשה מסיני

העוסק בתורה יסורי� בדילי� הימנו

יסורי� הבאי� על האד� ויסורי� של אהבה

�ג'  מתנות נת� הקב"ה לישראל ע"י יסורי

ת"ת, גמ"ח והקובר את בניו מוחלי� לו כל עוונותיו

א'  המרבה וא'  הממעיט ובלבד שיכוו� לבו לשמי� (1)

תפילה סמו" לקימה

מיטה בי� צפו� לדרו�

המתנה לחברו המתפלל

�ראיית המזיקי ו
תפילה בבהכ"נ (1)

השראת שכינה במחיצת העוסקי� בתורה

חשב לעשות מצוה ונאנס נחשב כאילו עשאה (1)

תפילי� של הקב"ה

וראו כל עמי האר$... ויראו ממ"�אלו תפילי� שבראש (1)

קביעות מקו� לתפילה (1)

ריצה מבהכ"נ ואליו, ולת"ת (ובשבת)

שכר טורח מצוות

תפילה אחורי בהכ"נ

הנזקק לחסד� של הבריות (1)

מעלת תפילת מנחה (ערבית ושחרית)

המשמח חת� וכלה

�ירא שמי� דבריו נשמעי

הקדמת שלו� לחברו

תפילתו של הקב"ה ז
ברכת הדיוט (1)

אי� מרצי� לאד� בשעת כעסו

אימתי זוע� ה'

טובה מרדות בלבו של אד� ממאה מלקיות

צדיק ורע לו רשע וטוב לו (1)

התגלות ה'  למשה על הצור (1)

היוצא מפי הקב"ה לטובה אפי'  על תנאי מתקיי�

אברה� קראו לקב"ה אדו� לראשונה

הש� גור�: יהודה, ראוב� ורות

קשה תרבות רעה בתו" ביתו של אד�

התגרות ברשעי� בעוה"ז (1)

קביעות מקו� לתפילה (2)

גדול שימושה יותר מלימודה

�תפילה בציבור או בשעה שהציבור מתפללי

תפילה בבהכ"נ (2) ח
השכמה והערבה לבהכ"נ

כניסה כשיעור שני פתחי� לבהכ"נ

יתפלל חסיד לעת מצא: אשה, מיתה, קבורה, בית הכסא

אי� לקב"ה אלא ד'  אמות של הלכה בלבד

תפילה במקו� לימוד תורה (1)

גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמי�

ידור אד� במקו� רבו

יציאה מבהכ"נ בשעת קה"ת

לימוד בשעת קה"ת

שני� מקרא ואחד תרגו�

מצות אכילה בעיוה"כ (1)

ת"ח ששכח תלמודו מחמת אונסו (1)

איסור ישיבה על מיטת ארמית (1)

אסור לעבור אחר בהכ"נ (1)

מידות טובות במדיי� ופרסיי�

הלכה כרהלכה כרהלכה כרהלכה כר""""ג בזמ� קג בזמ� קג בזמ� קג בזמ� ק""""ש של ערביתש של ערביתש של ערביתש של ערבית

קקקק""""ש ערבית ושחרית בי� עהש ערבית ושחרית בי� עהש ערבית ושחרית בי� עהש ערבית ושחרית בי� עה""""ש ונהש ונהש ונהש ונה""""חחחח

דעת חכמי� עד חצות ביחס לשיטת רדעת חכמי� עד חצות ביחס לשיטת רדעת חכמי� עד חצות ביחס לשיטת רדעת חכמי� עד חצות ביחס לשיטת ר""""גגגג ט
יחיד ורבי� הלכה כרבי� (1)

סו& זמ� אכילת קרב� פסח (1)

ביזת מצרי�

אי� נא אלא ל'  בקשה (1)

תפילת אליהו ענני ה'  ענני

זמ� קזמ� קזמ� קזמ� ק""""ש של שחריתש של שחריתש של שחריתש של שחרית

מנהג ותיקי� לגמור קמנהג ותיקי� לגמור קמנהג ותיקי� לגמור קמנהג ותיקי� לגמור ק""""ש ע� נהש ע� נהש ע� נהש ע� נה""""חחחח

סמיכת גאולה לתפילהסמיכת גאולה לתפילהסמיכת גאולה לתפילהסמיכת גאולה לתפילה

אמירת ה'  שפתי תפתח, יהיו לרצו� והשכיבנו

פרקי� א'  וב'  בתהלי�

תפילה על רשעי� שיחזרו בתשובה (1) י
(1) �המקור לדרישת סמוכי

דרשת "ברכי נפשי את ה'" (תהלי� ק"ג וק"ד)
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השוואה בי� הקב"ה לנשמה שנפח באד� י
בהדי כבשנא דרחמנא למה ל"

אפי'  חרב מונחת על צוארו אל ימנע עצמו מ� הרחמי�

ו'  דברי� שעשה חזקיהו (1)

עיבור השנה בניס� או בל'  אדר

התולה בזכות עצמו ובזכות אחרי�

אלישע והאשה השונמית

להנות או שלא להנות משל אחרי�

המהנה ת"ח מנכסיו (1)

תפילה במקו� נמו"

המתפלל צרי" שיכוו� רגליו

אכילה קוד� תפילת שחרית

הלכה כרהלכה כרהלכה כרהלכה כר'  '  '  '  יהושע בזמ� קיהושע בזמ� קיהושע בזמ� קיהושע בזמ� ק""""ש של שחריתש של שחריתש של שחריתש של שחרית

ברכות קברכות קברכות קברכות ק""""ש של שחרית אחר גש של שחרית אחר גש של שחרית אחר גש של שחרית אחר ג'  '  '  '  שעותשעותשעותשעות

בשכב" ובקומ" בשכב" ובקומ" בשכב" ובקומ" בשכב" ובקומ" �  �  �  �  אופ� קאופ� קאופ� קאופ� ק""""שששש

העוסק במצוה פטור מקהעוסק במצוה פטור מקהעוסק במצוה פטור מקהעוסק במצוה פטור מק""""ש ש ש ש ((((1111)))) יא
(1) �אבל פטור מתפילי

שמא יראו התלמידי� ויקבעו הלכה לדורות (1)

ברכות קברכות קברכות קברכות ק""""שששש

ברכת יוצר אור ובורא חוש"ברכת יוצר אור ובורא חוש"ברכת יוצר אור ובורא חוש"ברכת יוצר אור ובורא חוש"

ברכת אהבה רבה ברכת אהבה רבה ברכת אהבה רבה ברכת אהבה רבה / / / / אהבת עול�אהבת עול�אהבת עול�אהבת עול�

יציאה י"ח ברכות התורה בברכת אהבה רבה

ברכות התורה

ק"ש לאנשי המשמר במקדש

קריאת עשרת הדברות ע� ק"ש יב
�בתר עיקר או חתימת ברכה אזלינ

הזכרת ש� ומלכות בברכות (1)

אמירת אמת ויציב ואמת ואמונהאמירת אמת ויציב ואמת ואמונהאמירת אמת ויציב ואמת ואמונהאמירת אמת ויציב ואמת ואמונה

כריעה בברכות י"ח, וזקיפה בש�

המל" הקדוש והמל" המשפט בי'  ימי תשובה

בקשת רחמי� על חברו

החוטא ומתבייש מוחלי� לו כל עוונותיו

שאול מעלה את שמואל באוב

קריאת פרשת בלק ע� ק"ש

טורח ציבור (1)

(1) �פרשה שלא פסקה משה לא פסקינ

קביעת פרשת ציצית בקקביעת פרשת ציצית בקקביעת פרשת ציצית בקקביעת פרשת ציצית בק""""שששש

הזכרת יציאת מצרי� בלילותהזכרת יציאת מצרי� בלילותהזכרת יציאת מצרי� בלילותהזכרת יציאת מצרי� בלילות

הזכרת יציאת מצרי� לימות המשיח

שמות יעקב וישראל

צרות אחרונות משכחות את הראשונות יג
הקורא לאברה� אבר�, לשרה שרי ולישראל יעקב

בבבב:  :  :  :  היה קורא היה קורא היה קורא היה קורא �  �  �  �  הלהלהלהל' ' ' ' קקקק""""שששש

כוונה בקכוונה בקכוונה בקכוונה בק""""שששש יג
הפסקה בקהפסקה בקהפסקה בקהפסקה בק""""שששש

מצוות אי צריכות כוונה (1)

((((1111)))) �קקקק""""ש בכל לשו� ש בכל לשו� ש בכל לשו� ש בכל לשו

הקורא קהקורא קהקורא קהקורא ק""""ש אי צרי" להשמיע לאזנו ש אי צרי" להשמיע לאזנו ש אי צרי" להשמיע לאזנו ש אי צרי" להשמיע לאזנו ((((1111))))

קקקק""""ש למפרע ש למפרע ש למפרע ש למפרע ((((1111))))

עד היכ� מעכבת כוונה בקעד היכ� מעכבת כוונה בקעד היכ� מעכבת כוונה בקעד היכ� מעכבת כוונה בק""""שששש

המארי" בקהמארי" בקהמארי" בקהמארי" בק""""ש באחד מאריכי� לו ימיו ושנותיוש באחד מאריכי� לו ימיו ושנותיוש באחד מאריכי� לו ימיו ושנותיוש באחד מאריכי� לו ימיו ושנותיו

ק"ש בעמידה

פסוק ראשו� עיקר קפסוק ראשו� עיקר קפסוק ראשו� עיקר קפסוק ראשו� עיקר ק""""שששש

�קקקק""""ש פרקד�ש פרקד�ש פרקד�ש פרקד

סדר הפרשיות בקסדר הפרשיות בקסדר הפרשיות בקסדר הפרשיות בק""""ש ש ש ש ((((1111))))

הפסקה בקריאת הלל ומגילה יד
טעימה בתענית ולברכה

נתינת שלו� לחברו קוד� שיתפלל

לעשות חפציו קוד� תפילה

היש� בלא חלו�

�המשביע עצמו מד"ת ויש

הפסקה בקהפסקה בקהפסקה בקהפסקה בק""""ש בי� הש בי� הש בי� הש בי� ה'  '  '  '  אלוקיכ� לאמת ויציבאלוקיכ� לאמת ויציבאלוקיכ� לאמת ויציבאלוקיכ� לאמת ויציב

אמירת 'אמת'  בק"ש ב'  פעמי�

הזכרת יציאת מצרי�הזכרת יציאת מצרי�הזכרת יציאת מצרי�הזכרת יציאת מצרי�

סדר הפרשיות בקסדר הפרשיות בקסדר הפרשיות בקסדר הפרשיות בק""""ש ש ש ש ((((2222))))

�קקקק""""ש בלא תפילי�ש בלא תפילי�ש בלא תפילי�ש בלא תפילי

קבלת עול מלכות שמי� שלמהקבלת עול מלכות שמי� שלמהקבלת עול מלכות שמי� שלמהקבלת עול מלכות שמי� שלמה

נקיו� ידי� במידי דמנקי טו
חזרה אחר מי� לנט"י לק"ש ולתפילה

הקורא קהקורא קהקורא קהקורא ק""""ש אי צרי" להשמיע לאזנו ש אי צרי" להשמיע לאזנו ש אי צרי" להשמיע לאזנו ש אי צרי" להשמיע לאזנו ((((2222))))

קקקק""""ש למפרע ש למפרע ש למפרע ש למפרע ((((2222))))

לא השמיע לאזנו בתרומה, בהמ"ז ומגילה (1)

ראיה לתחית המתי� מ� התורה (1)

כתיבת צוואות בתפילי� ומזוזה

דקדוק בקריאת אותיות קדקדוק בקריאת אותיות קדקדוק בקריאת אותיות קדקדוק בקריאת אותיות ק""""שששש

טעה בקטעה בקטעה בקטעה בק""""ש ואינו יודע היכ� טעהש ואינו יודע היכ� טעהש ואינו יודע היכ� טעהש ואינו יודע היכ� טעה טז
האומני� במלאכת� לקהאומני� במלאכת� לקהאומני� במלאכת� לקהאומני� במלאכת� לק""""שששש,  ,  ,  ,  תפילה ובהמתפילה ובהמתפילה ובהמתפילה ובהמ""""זזזז

העוסק במצוה פטור מקהעוסק במצוה פטור מקהעוסק במצוה פטור מקהעוסק במצוה פטור מק""""ש ש ש ש ((((2222))))

((((2222)))) �אבל פטור מתפילי� אבל פטור מתפילי� אבל פטור מתפילי� אבל פטור מתפילי

�רחיצת אבל בלילה הראשו

(1) �אנינות לילה דרבנ

קבלת תנחומי� על עבד כנעני

�תנחומי� על הפסד ממו

ג'  אבות וד'  אמהות ולא יותר

תחנוני� בסו& תפילת י"ח

תחינה בסו& תענית יז
'מרגלא בפומיה'

א'  המרבה וא'  הממעיט ובלבד שיכוו� לבו לשמי� (2)

הקדמת שלו� לכל אד� אפי'  לנכרי

העושה שלא לשמה נח לו שלא נברא

מהות העוה"ב

(1) �נשי� במאי זכיי

חשש ליוהרא (1)

גגגג:  :  :  :  מי שמתו מי שמתו מי שמתו מי שמתו �  �  �  �  הפטורי� מקהפטורי� מקהפטורי� מקהפטורי� מק""""שששש

האבל ונושאי המיטה לקהאבל ונושאי המיטה לקהאבל ונושאי המיטה לקהאבל ונושאי המיטה לק""""שששש,  ,  ,  ,  תפילה ומצוותתפילה ומצוותתפילה ומצוותתפילה ומצוות יז
הנחת תפילי� או ס"ת בבית הקברות יח
ק"ש תו" ד"א של מת (1)

טלטול עצמות מת או ס"ת ע"ג חמור

ליווי המת

הוצאת ציצית בבית הקברות

הא� יודעי� המתי� מהחיי�

צדיקי� במות� ורשעי� בחייה�

בניהו ב� יהוידע

המספר אחר מיטת� של ת"ח יט
ת"ח שעבר עבירה ודאי עשה תשובה

נידוי על כבוד ת"ח או חז"ל

המזלזל בנט"י (1)
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חוני המעגל הגיס דעתו כלפי מעלה יט
תנורו של עכנאי (1)

הוצאת המת סמו" לקהוצאת המת סמו" לקהוצאת המת סמו" לקהוצאת המת סמו" לק""""שששש

מספידי המת בקמספידי המת בקמספידי המת בקמספידי המת בק""""שששש

�צידוק הדי

(1) �אל יפתח אד� פיו לשט

אי� חכמה ואי� תבונה ואי� עצה לנגד ה'  (1)

טומאת בית הפרס (1)

קבר לטומאת אהל

גדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת שבתורה (1)

(1) �לאו ד'לא תסור', מקור לכל מצוות דרבנ

�אי� למדי� איסור מממו

(1) �החובה להיטמא למת מצוה, עד היכ

מאי שנא אנ� דלא מתרחיש ל� ניסא כ
אי� עי� הרע שולטת בזרעו של יוס& (1)

נשי�נשי�נשי�נשי�,,,,עבדי� וקטני� בקעבדי� וקטני� בקעבדי� וקטני� בקעבדי� וקטני� בק""""שששש,,,,תפילי�תפילי�תפילי�תפילי�,,,,תפילהתפילהתפילהתפילה,,,,מזוזהמזוזהמזוזהמזוזה
ובהמובהמובהמובהמ""""זזזז

מצות עשה שהזמ� גרמא נשי� פטורות (1)

נשי� בקידוש שבת

�נשי� בבהמ"ז דאו'  או דרבנ

הקב"ה נושא פניו לישראל

בעל קרי בקבעל קרי בקבעל קרי בקבעל קרי בק""""שששש,  ,  ,  ,  ברכת המוציא ובהמברכת המוציא ובהמברכת המוציא ובהמברכת המוציא ובהמ""""זזזז

הרהור אי כדבור דמי (1)

בהמ"ז לאחריה וברכת התורה לפניה מדאו' כא
ספק קרא קספק קרא קספק קרא קספק קרא ק""""ש או אמר אמת ויציבש או אמר אמת ויציבש או אמר אמת ויציבש או אמר אמת ויציב

�קקקק""""ש דאוש דאוש דאוש דאו'  '  '  '  או דרבנ�או דרבנ�או דרבנ�או דרבנ

הזכרת יציאת מצרי� מדאוהזכרת יציאת מצרי� מדאוהזכרת יציאת מצרי� מדאוהזכרת יציאת מצרי� מדאו''''

ספק התפלל

עמד בתפילה ונזכר שהתפלל

הזכיר של חול בתפילת שבת

תפילת נדבה

התחלת עמידה כשאחר לתפילה

אמירת קדושה ע"י יחיד

דבר שבקדושה צרי" י'  (1)

הפסקה באמצע עמידה לדבר שבקדושה

הפסקה לאמירת 'יהא שמו הגדול מבור"'

בעל קרי בתפילה ובתבעל קרי בתפילה ובתבעל קרי בתפילה ובתבעל קרי בתפילה ובת""""תתתת

דרישת סמוכי� בכל התורה או במשנה תורה (1)

חיוב סקילה למכשפה (1)

דבר שהיה בכלל ויצא, ללמד על הכלל כולו יצא (1)

אנוסת ומפותת אביו או בנו אי מותרות (1)

מלמד בנו תורה כאילו קבלה מהר חורב

תקנת עזרא לטמאי� בקרי ומצד אחר תקנת עזרא לטמאי� בקרי ומצד אחר תקנת עזרא לטמאי� בקרי ומצד אחר תקנת עזרא לטמאי� בקרי ומצד אחר ((((1111))))

היק& תקנת עזרא לתהיק& תקנת עזרא לתהיק& תקנת עזרא לתהיק& תקנת עזרא לת""""ת לבעל קרית לבעל קרית לבעל קרית לבעל קרי כב
דעת רדעת רדעת רדעת ר'  '  '  '  יהודה ב� בתירא שאי� דיהודה ב� בתירא שאי� דיהודה ב� בתירא שאי� דיהודה ב� בתירא שאי� ד""""ת מקבלי� טומאהת מקבלי� טומאהת מקבלי� טומאהת מקבלי� טומאה

הקלה לאחרי� והחמרה לעצמו

טעמי תקנת עזרא ושיקולי� לביטולה או להקל בהטעמי תקנת עזרא ושיקולי� לביטולה או להקל בהטעמי תקנת עזרא ושיקולי� לביטולה או להקל בהטעמי תקנת עזרא ושיקולי� לביטולה או להקל בה

טטטט'  '  '  '  קבי� כתחלי& לטבילת שחריתקבי� כתחלי& לטבילת שחריתקבי� כתחלי& לטבילת שחריתקבי� כתחלי& לטבילת שחרית

היק& תקנת עזרא לבריא ולחולההיק& תקנת עזרא לבריא ולחולההיק& תקנת עזרא לבריא ולחולההיק& תקנת עזרא לבריא ולחולה

טבילה לתטבילה לתטבילה לתטבילה לת""""ת לעצמו וללמד לאחרי�ת לעצמו וללמד לאחרי�ת לעצמו וללמד לאחרי�ת לעצמו וללמד לאחרי�

הפסקת תפילה או קההפסקת תפילה או קההפסקת תפילה או קההפסקת תפילה או קה""""ת משו� קרי או טינופתת משו� קרי או טינופתת משו� קרי או טינופתת משו� קרי או טינופת

דברי קדושה במקו� צואהדברי קדושה במקו� צואהדברי קדושה במקו� צואהדברי קדושה במקו� צואה

הפסיק משו� מי� שותתי�הפסיק משו� מי� שותתי�הפסיק משו� מי� שותתי�הפסיק משו� מי� שותתי�,  ,  ,  ,  להיכ� חוזרלהיכ� חוזרלהיכ� חוזרלהיכ� חוזר

הנצר" לנקביו לתפילההנצר" לנקביו לתפילההנצר" לנקביו לתפילההנצר" לנקביו לתפילה כג
תפילי� בבית הכסאתפילי� בבית הכסאתפילי� בבית הכסאתפילי� בבית הכסא

אחיזת תפילי�, ס"ת, סכי� וכיו"ב בתפילה (1)

(1) �שינה ע� תפילי

צניעות בעת התפנות מצרכיו

התפנות מצרכיו קוד� סעודה

חליצת תפילי� קוד� סעודה

�צרירת מעות בכיס של תפילי

הזמנה אי מילתא היא (1)

הנחת תפילי� תחת מראשותיו

קקקק""""ש במיטה כשאחר עמוש במיטה כשאחר עמוש במיטה כשאחר עמוש במיטה כשאחר עמו כד
גדר קט� וקטנה לדבר שבקודשה במקו� ערוהגדר קט� וקטנה לדבר שבקודשה במקו� ערוהגדר קט� וקטנה לדבר שבקודשה במקו� ערוהגדר קט� וקטנה לדבר שבקודשה במקו� ערוה

ערוה באשהערוה באשהערוה באשהערוה באשה

�תליית תפילי

גיהוק ופיהוק וכיו"ב בתפילה

השמעת או הגבהת קולו בתפילה (1)

איסור עליה לא"י (1)

קקקק""""ש כשליבו  רואה את ערותו ש כשליבו  רואה את ערותו ש כשליבו  רואה את ערותו ש כשליבו  רואה את ערותו ((((1111))))

הרהור בדהרהור בדהרהור בדהרהור בד""""ת במקומות המטונפי� ת במקומות המטונפי� ת במקומות המטונפי� ת במקומות המטונפי� ((((1111))))

קקקק""""ש ותפילה כשלבו ערו�ש ותפילה כשלבו ערו�ש ותפילה כשלבו ערו�ש ותפילה כשלבו ערו�

שכח ונכנס בתפילי� לבית הכסאשכח ונכנס בתפילי� לבית הכסאשכח ונכנס בתפילי� לבית הכסאשכח ונכנס בתפילי� לבית הכסא כה
סכנה בהפסקה תו" כדי התפנות מצרכיו

צואה על בשרו או ידו מונחת בבית הכסא לקצואה על בשרו או ידו מונחת בבית הכסא לקצואה על בשרו או ידו מונחת בבית הכסא לקצואה על בשרו או ידו מונחת בבית הכסא לק""""שששש

הרחקה מריח רע לקהרחקה מריח רע לקהרחקה מריח רע לקהרחקה מריח רע לק""""ש ולתפילהש ולתפילהש ולתפילהש ולתפילה

צואה עוברתצואה עוברתצואה עוברתצואה עוברת

ספק צואה או מי רגלי�ספק צואה או מי רגלי�ספק צואה או מי רגלי�ספק צואה או מי רגלי�

צואה או מי רגלי� שיבשוצואה או מי רגלי� שיבשוצואה או מי רגלי� שיבשוצואה או מי רגלי� שיבשו

קקקק""""ש תו" כדי טבילהש תו" כדי טבילהש תו" כדי טבילהש תו" כדי טבילה

קקקק""""ש כשליבו או עקבו רואי� את ערותו ש כשליבו או עקבו רואי� את ערותו ש כשליבו או עקבו רואי� את ערותו ש כשליבו או עקבו רואי� את ערותו ((((2222))))

לא ניתנה תורה למלאכי השרת (1)

צואה וערוה בכיסוי זכוכית

ביטול צואהביטול צואהביטול צואהביטול צואה

ערות עכוערות עכוערות עכוערות עכו""""����

ביטול מי רגלי�ביטול מי רגלי�ביטול מי רגלי�ביטול מי רגלי�

גר& של רעי ועביט של מי רגלי�גר& של רעי ועביט של מי רגלי�גר& של רעי ועביט של מי רגלי�גר& של רעי ועביט של מי רגלי�

�תשמיש בבית שיש בו סתשמיש בבית שיש בו סתשמיש בבית שיש בו סתשמיש בבית שיש בו ס""""ת או תפילי�ת או תפילי�ת או תפילי�ת או תפילי

שיעור הרחקה מ� הצואהשיעור הרחקה מ� הצואהשיעור הרחקה מ� הצואהשיעור הרחקה מ� הצואה כו
הזמנת בית הכסא

תקנת עזרא לטמאי� בקרי ומצד אחר תקנת עזרא לטמאי� בקרי ומצד אחר תקנת עזרא לטמאי� בקרי ומצד אחר תקנת עזרא לטמאי� בקרי ומצד אחר ((((2222))))

דדדד:  :  :  :  תפילת השחר תפילת השחר תפילת השחר תפילת השחר �  �  �  �  זמני התפילותזמני התפילותזמני התפילותזמני התפילות

זמ� תפילת השחרזמ� תפילת השחרזמ� תפילת השחרזמ� תפילת השחר כו
תפילת תשלומי� בשוגג ובמזיד

מעוות לא יוכל לתקו� וחסרו� לא יוכל להמנות (1)

תשלומי מנחה של ע"ש ושל שבת

שכח הזכרת גשמי� והבדלה (1)

תפילות אבות תקנו� או כנגד תמידי� תקנו�תפילות אבות תקנו� או כנגד תמידי� תקנו�תפילות אבות תקנו� או כנגד תמידי� תקנו�תפילות אבות תקנו� או כנגד תמידי� תקנו�

זמ� מנחה גדולה ומנחה קטנה

דעת רדעת רדעת רדעת ר'  '  '  '  יהודה בזמ� תפילת שחריתיהודה בזמ� תפילת שחריתיהודה בזמ� תפילת שחריתיהודה בזמ� תפילת שחרית

עד אי עד בכלל (1)

קדימות בי� מוס& למנחה (1) כז
תדיר ושאינו תדיר תדיר קוד� (1)

זמ� בוקר לתפילה ולקרב� תמיד של שחר

זמ� תפילת מנחהזמ� תפילת מנחהזמ� תפילת מנחהזמ� תפילת מנחה

תפילת ערבית של שבת מע"ש ושל מוצ"ש בשבת

אסור לעבור כנגד המתפלל

תפילה מאחורי או כנגד רבו
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המזלזל בכבוד רבו גור� לשכינה שתסתלק מישראל כז
קבלת שבת מבעוד יו�

טורח ציבור (2)

זמ� תפילת ערביתזמ� תפילת ערביתזמ� תפילת ערביתזמ� תפילת ערבית

תפילת ערבית רשות או חובהתפילת ערבית רשות או חובהתפילת ערבית רשות או חובהתפילת ערבית רשות או חובה

מעשה העברת ר"ג מנשיאותו � " בו ביו�"

ת"ח שאי� תוכו כברו (1) כח
מסכת עדויות בו ביו� נשנית

גר עמוני ומואבי בזה"ז

קבוע ופריש (1)

(1) �מעלי� בקודש ואי� מורידי

�זמ� תפילת מוספי�זמ� תפילת מוספי�זמ� תפילת מוספי�זמ� תפילת מוספי

קדימות בי� מוס& למנחה קדימות בי� מוס& למנחה קדימות בי� מוס& למנחה קדימות בי� מוס& למנחה ((((2222))))

תדיר ושאינו תדיר תדיר קוד� (2)

מנהג ר'  זירא לעמוד בפני חכמי� ביציאת מבהמ"ד

אכילה קוד� תפילת מוס& או מנחה

הקדמת תפילתו לתפילת הציבור

תפילה בכניסה וביציאה מבית המדרש

ר'  אליעזר וריב"ז בשעת מיתת�

תפילת יתפילת יתפילת יתפילת י""""ח או מעי� יח או מעי� יח או מעי� יח או מעי� י""""ח ותפילה קצרהח ותפילה קצרהח ותפילה קצרהח ותפילה קצרה

יייי""""ח ברכות כנגד מה תיקנו�ח ברכות כנגד מה תיקנו�ח ברכות כנגד מה תיקנו�ח ברכות כנגד מה תיקנו�

כריעה בתפילה

ברכת הצדוקי�ברכת הצדוקי�ברכת הצדוקי�ברכת הצדוקי�

חזרת צדיק מצדקתו כט
אל תאמ� בעצמ" עד יו� מות"

מני� ברכות התפילה בשבת ובמועדי�מני� ברכות התפילה בשבת ובמועדי�מני� ברכות התפילה בשבת ובמועדי�מני� ברכות התפילה בשבת ובמועדי�

תפילת מעי� יתפילת מעי� יתפילת מעי� יתפילת מעי� י""""ח וח וח וח ו""""הביננוהביננוהביננוהביננו""""

שכח הזכרת ושאילת גשמי� והבדלה (2)

שכח הזכרת ר"ח בתפילה (1)

העושה תפילתו קבעהעושה תפילתו קבעהעושה תפילתו קבעהעושה תפילתו קבע

תפילה ע� דמדומי חמה (1)

תפילה קצרה במקו� סכנהתפילה קצרה במקו� סכנהתפילה קצרה במקו� סכנהתפילה קצרה במקו� סכנה

לא תרתח ולא תשתכר ולא תחטא

תפילת הדר"

תפילה בל'  רבי� לשת& עצמו ע� הציבור ל
מהיות טוב אל תקרי רע (1)

מה בי� מה בי� מה בי� מה בי� """"הביננוהביננוהביננוהביננו"  "  "  "  לתפילה קצרהלתפילה קצרהלתפילה קצרהלתפילה קצרה

תפילה עתפילה עתפילה עתפילה ע""""ג חמור או בספינהג חמור או בספינהג חמור או בספינהג חמור או בספינה

תפילה כנגד בית קהתפילה כנגד בית קהתפילה כנגד בית קהתפילה כנגד בית קה""""קקקק

הקדמת תפילה לק"ש בשעת הדחק

�יחיד בתפילת המוספי�יחיד בתפילת המוספי�יחיד בתפילת המוספי�יחיד בתפילת המוספי

תפילה במקו� לימוד תורה (2)

כוונה מעכבת התפילה

שכח הזכרת ר"ח בתפילה (2)

שהיה בי� תפילה לתפילה

הההה:  :  :  :  אי� עומדי� אי� עומדי� אי� עומדי� אי� עומדי� �  �  �  �  הלהלהלהל' ' ' ' תפילהתפילהתפילהתפילה

תפילה מתו" כובד ראשתפילה מתו" כובד ראשתפילה מתו" כובד ראשתפילה מתו" כובד ראש ל
במקו� גילה ש� תהא רעדה (1)

אסור לאד� שימלא שחוק פיו בעול� הזה לא
עמידה לתפילה מתו" הלכה פסוקהעמידה לתפילה מתו" הלכה פסוקהעמידה לתפילה מתו" הלכה פסוקהעמידה לתפילה מתו" הלכה פסוקה

עמידה לתפילה מתו" שמחה של מצוהעמידה לתפילה מתו" שמחה של מצוהעמידה לתפילה מתו" שמחה של מצוהעמידה לתפילה מתו" שמחה של מצוה

יפטר אד� מחברו מתו" דבר הלכה (1)

המתפלל צרי" שיכוו� לבו לשמי�המתפלל צרי" שיכוו� לבו לשמי�המתפלל צרי" שיכוו� לבו לשמי�המתפלל צרי" שיכוו� לבו לשמי�

קיצור בתפילה מפני טורח ציבורקיצור בתפילה מפני טורח ציבורקיצור בתפילה מפני טורח ציבורקיצור בתפילה מפני טורח ציבור

טורח ציבור (3)

תפילה בבית שיש בו חלונות תפילה בבית שיש בו חלונות תפילה בבית שיש בו חלונות תפילה בבית שיש בו חלונות ((((1111))))

�גגגג'  '  '  '  תפילות ביו�תפילות ביו�תפילות ביו�תפילות ביו�,  ,  ,  ,  מני�מני�מני�מני

תוספת תחנוני� בשומע תפילה ואחר תפילתותוספת תחנוני� בשומע תפילה ואחר תפילתותוספת תחנוני� בשומע תפילה ואחר תפילתותוספת תחנוני� בשומע תפילה ואחר תפילתו

דרשת פרשת חנה והולדת שמואל

המתפלל צרי" לחתו" בשפתיוהמתפלל צרי" לחתו" בשפתיוהמתפלל צרי" לחתו" בשפתיוהמתפלל צרי" לחתו" בשפתיו

השמעת או הגבהת קולו בתפילה (2)

שכור אסור בתפילהשכור אסור בתפילהשכור אסור בתפילהשכור אסור בתפילה

חובת הוכח תוכיח את עמית" (1)

הנחשד בדבר שאי� בו צרי" להודיע

החושד חברו בדבר שאי� בו צרי" לפייסו

חנה קראה לקב"ה צבאות לראשונה

דברה תורה כל'  בני אד� (1)

איסור ישיבה בתו" דאיסור ישיבה בתו" דאיסור ישיבה בתו" דאיסור ישיבה בתו" ד'  '  '  '  אמות של המתפללאמות של המתפללאמות של המתפללאמות של המתפלל

שמואל מורה הלכה בפני רבו היה

שחיטה כשרה בזר (1)

המתענה בשבת

חנה, אליהו ומשה הטיחו דברי� כלפי מעלה

חטאי האד� מתו" שובע לב
דרשת פרשת חטא העגל

הקדמת שבח הקבהקדמת שבח הקבהקדמת שבח הקבהקדמת שבח הקב""""ה לתפילהה לתפילהה לתפילהה לתפילה

גדולה תפילה יותר ממעשי� טובי� וקרבנות

גדולה תענית מצדקה

כה� שהרג את הנפש פסול לנשיאת כפיי�

שערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו

המארי" בתפילה המארי" בתפילה המארי" בתפילה המארי" בתפילה ((((2222))))

ד'  צריכי� חזוק: תורה, מעש"ט, תפילה ודר" אר$

כל העול� לא נברא אלא בשביל ישראל

ג� אלה תשכחנה ואנכי לא אשכח"

חסידי� הראשוני� היו שוהי� שעה לפני ואחריחסידי� הראשוני� היו שוהי� שעה לפני ואחריחסידי� הראשוני� היו שוהי� שעה לפני ואחריחסידי� הראשוני� היו שוהי� שעה לפני ואחרי
התפילההתפילההתפילההתפילה

הפסקה בתפילה מפני הכבוד ומפני היראההפסקה בתפילה מפני הכבוד ומפני היראההפסקה בתפילה מפני הכבוד ומפני היראההפסקה בתפילה מפני הכבוד ומפני היראה

הפסקה בתפילה משו� סכנההפסקה בתפילה משו� סכנההפסקה בתפילה משו� סכנההפסקה בתפילה משו� סכנה לג
הזכרת ושאילת גשמי�הזכרת ושאילת גשמי�הזכרת ושאילת גשמי�הזכרת ושאילת גשמי�

הזכרת הבדלה בתפילההזכרת הבדלה בתפילההזכרת הבדלה בתפילההזכרת הבדלה בתפילה

אסור לרח� על מי שאי� בו דעה

הבדלה בתפילה ועל הכוסהבדלה בתפילה ועל הכוסהבדלה בתפילה ועל הכוסהבדלה בתפילה ועל הכוס

כנה"ג תקנו ברכות, תפילות, קדושות והבדלות

ברכה שאינה צריכה (1)

נוסח הבדלה במוצנוסח הבדלה במוצנוסח הבדלה במוצנוסח הבדלה במוצ""""ש שחל ביוש שחל ביוש שחל ביוש שחל ביו""""ט בתפילהט בתפילהט בתפילהט בתפילה

האומר על ק� ציפור יגיעו רחמי"האומר על ק� ציפור יגיעו רחמי"האומר על ק� ציפור יגיעו רחמי"האומר על ק� ציפור יגיעו רחמי",  ,  ,  ,  על טוב יזכר שמ"על טוב יזכר שמ"על טוב יזכר שמ"על טוב יזכר שמ",,,,
מודי� מודי� מודי� מודי� מודי� מודי� מודי� מודי� ((((1111))))

הכל בידי שמי� חו$ מיראת שמי� (1)

יראת ה'  היא אוצרו (1)

האומר שמע שמע האומר שמע שמע האומר שמע שמע האומר שמע שמע ((((1111))))

הרגיל לקרות ק"ש בלא כוונה (1) לד
העובר לפני התיבה וטעההעובר לפני התיבה וטעההעובר לפני התיבה וטעההעובר לפני התיבה וטעה

שששש""""$ לעניית אמ� אחר הכהני� או לשאת כפיי�$ לעניית אמ� אחר הכהני� או לשאת כפיי�$ לעניית אמ� אחר הכהני� או לשאת כפיי�$ לעניית אמ� אחר הכהני� או לשאת כפיי�

סירוב מלעבור לפני התיבהסירוב מלעבור לפני התיבהסירוב מלעבור לפני התיבהסירוב מלעבור לפני התיבה

דברי� שרוב� קשה ומיעוט� יפה (1)

טעה בתפילהטעה בתפילהטעה בתפילהטעה בתפילה,  ,  ,  ,  העובר תחתיו להיכ� חוזרהעובר תחתיו להיכ� חוזרהעובר תחתיו להיכ� חוזרהעובר תחתיו להיכ� חוזר

שאילת צרכיו בברכות האמצעיות של תפילת ישאילת צרכיו בברכות האמצעיות של תפילת ישאילת צרכיו בברכות האמצעיות של תפילת ישאילת צרכיו בברכות האמצעיות של תפילת י""""חחחח

הארכה וקיצור בתפילההארכה וקיצור בתפילההארכה וקיצור בתפילההארכה וקיצור בתפילה

המבקש רחמי� על חברו אי� צרי" להזכיר שמו

שחיה בברכות תפילת ישחיה בברכות תפילת ישחיה בברכות תפילת ישחיה בברכות תפילת י""""חחחח

קידה, כריעה והשתחויה (1)
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11111111ברכותברכותברכותברכות

המתפלל וטעה סימ� רע לוהמתפלל וטעה סימ� רע לוהמתפלל וטעה סימ� רע לוהמתפלל וטעה סימ� רע לו לד
שלוחו של אד� כמותו (1)

כוונה בברכת אבותכוונה בברכת אבותכוונה בברכת אבותכוונה בברכת אבות

שבח העוה"ב

בי� העוה"ז לימות המשיח (1)

צדיקי� ובעלי תשובה

�ג� / עד

תפילות ר'  חנינא ב� דוסא

לא נביא אנכי ולא ב� נביא אנכי (1)

תפילה בבית שיש בו חלונות תפילה בבית שיש בו חלונות תפילה בבית שיש בו חלונות תפילה בבית שיש בו חלונות ((((2222))))

תפילה במקו� פתוח תפילה במקו� פתוח תפילה במקו� פתוח תפילה במקו� פתוח ((((בקתאבקתאבקתאבקתא))))

פרסו� חטאיו (1)

�וווו:  :  :  :  כיצד מברכי� כיצד מברכי� כיצד מברכי� כיצד מברכי� �  �  �  �  ברכות הנהני�ברכות הנהני�ברכות הנהני�ברכות הנהני

ברכות בפהברכות בפהברכות בפהברכות בפה""""ע ובפהע ובפהע ובפהע ובפה""""אאאא לה
�המקור לחיוב ברכות הנהני�המקור לחיוב ברכות הנהני�המקור לחיוב ברכות הנהני�המקור לחיוב ברכות הנהני

מצות רבעי בכר� דוקא או בכל אילנות

הנהנה מהעוההנהנה מהעוההנהנה מהעוההנהנה מהעוה""""ז בלא ברכה מעל וגוזל לכנסת ישראלז בלא ברכה מעל וגוזל לכנסת ישראלז בלא ברכה מעל וגוזל לכנסת ישראלז בלא ברכה מעל וגוזל לכנסת ישראל

שילוב ת"ת ודר" אר$

בי� דורות ראשוני� לאחרוני� (1)

תורה קבע ומלאכה עראי

�ברכת היי�ברכת היי�ברכת היי�ברכת היי

בטלה דעתו אצל כל אד� (1)

ברכה על שמ� זיתברכה על שמ� זיתברכה על שמ� זיתברכה על שמ� זית

ברכה לאוכל ומכוו� לרפואה ברכה לאוכל ומכוו� לרפואה ברכה לאוכל ומכוו� לרפואה ברכה לאוכל ומכוו� לרפואה ((((1111)))) לו
ברכה על קמח חיטי�ברכה על קמח חיטי�ברכה על קמח חיטי�ברכה על קמח חיטי�

ברכה על דלעת חיה, קמח שעורי�, מלח וזמית

ברכה על קוראברכה על קוראברכה על קוראברכה על קורא,  ,  ,  ,  צנו� וצל&צנו� וצל&צנו� וצל&צנו� וצל&

ערלה, כלאי� ותו"מ בצל&

ב"ש במקו� ב"ה אינה משנה (1)

שומר פרי כפרי לערלה

�ברכה וערלה בפלפלי�ברכה וערלה בפלפלי�ברכה וערלה בפלפלי�ברכה וערלה בפלפלי

אי� א"י חסרה כלו� (1)

ברכה על זנגבילברכה על זנגבילברכה על זנגבילברכה על זנגביל

ברכה על חבי$ קדרה ודייסה ברכה על חבי$ קדרה ודייסה ברכה על חבי$ קדרה ודייסה ברכה על חבי$ קדרה ודייסה ((((בדבשבדבשבדבשבדבש))))

�מאכל שיש בו מהמאכל שיש בו מהמאכל שיש בו מהמאכל שיש בו מה'  '  '  '  מיני דג� לברכת הנהני�מיני דג� לברכת הנהני�מיני דג� לברכת הנהני�מיני דג� לברכת הנהני

�ברכה על אורז ודוח�ברכה על אורז ודוח�ברכה על אורז ודוח�ברכה על אורז ודוח לז
ברכת מעשה קדרהברכת מעשה קדרהברכת מעשה קדרהברכת מעשה קדרה

ברכה לכוסס חיטה או אורזברכה לכוסס חיטה או אורזברכה לכוסס חיטה או אורזברכה לכוסס חיטה או אורז

ברכה אחרונה על זברכה אחרונה על זברכה אחרונה על זברכה אחרונה על ז'  '  '  '  המיני� המיני� המיני� המיני� ((((1111))))

יחיד ורבי� הלכה כרבי� (2)

�ברכת מיני תבשיל ומאפה מקמח מיני דג�ברכת מיני תבשיל ומאפה מקמח מיני דג�ברכת מיני תבשיל ומאפה מקמח מיני דג�ברכת מיני תבשיל ומאפה מקמח מיני דג

שיעור כזית לברכהשיעור כזית לברכהשיעור כזית לברכהשיעור כזית לברכה,  ,  ,  ,  חמ$ ומצה חמ$ ומצה חמ$ ומצה חמ$ ומצה ((((1111))))

תואר לח� לברכת המוציא תואר לח� לברכת המוציא תואר לח� לברכת המוציא תואר לח� לברכת המוציא ((((1111))))

קביעת סעודה על מיני מזונותקביעת סעודה על מיני מזונותקביעת סעודה על מיני מזונותקביעת סעודה על מיני מזונות לח
ברכה על דבש תמרי� ושאר מי פירותברכה על דבש תמרי� ושאר מי פירותברכה על דבש תמרי� ושאר מי פירותברכה על דבש תמרי� ושאר מי פירות

ברכה על רסק פירות ברכה על רסק פירות ברכה על רסק פירות ברכה על רסק פירות ((((טרימאטרימאטרימאטרימא))))

ברכה לאוכל ומכוו� לרפואה ברכה לאוכל ומכוו� לרפואה ברכה לאוכל ומכוו� לרפואה ברכה לאוכל ומכוו� לרפואה ((((2222))))

נוסח ברכת הפתנוסח ברכת הפתנוסח ברכת הפתנוסח ברכת הפת

ברכה על שלקותברכה על שלקותברכה על שלקותברכה על שלקות

�ברכה על ירקות שדרכ� להאכל מבושלי�ברכה על ירקות שדרכ� להאכל מבושלי�ברכה על ירקות שדרכ� להאכל מבושלי�ברכה על ירקות שדרכ� להאכל מבושלי

�מצה ומרור מבושלי

ר'  חייא בר אבא חזר על תלמודו כל ל'  יו� (1)

ברכה על זית מליח

�שיעור כזית א� כולל הגרעי

קדימות בברכות בפה"א ושהכל לט
ברכה על פרימא ברכה על פרימא ברכה על פרימא ברכה על פרימא ((((סלטסלטסלטסלט))))

תבשיל ירק שמערבי� בו קמח לדבקתבשיל ירק שמערבי� בו קמח לדבקתבשיל ירק שמערבי� בו קמח לדבקתבשיל ירק שמערבי� בו קמח לדבק

ברכה על מי שלקותברכה על מי שלקותברכה על מי שלקותברכה על מי שלקות

מבר" על הפת ואח"כ בוצע

קדימות במיני פת לברכהקדימות במיני פת לברכהקדימות במיני פת לברכהקדימות במיני פת לברכה

תרומה לכה� מ� היפה או מ� המתקיי�

בציעת הפת בליל הסדר

לח� משנה בשבת לח� משנה בשבת לח� משנה בשבת לח� משנה בשבת ((((1111))))

בציעה על פת העירוב בציעה על פת העירוב בציעה על פת העירוב בציעה על פת העירוב ((((1111))))

הפסקה בי� ברכת המוציא לאכילההפסקה בי� ברכת המוציא לאכילההפסקה בי� ברכת המוציא לאכילההפסקה בי� ברכת המוציא לאכילה מ
האכלת בהמתו קוד� אכילתו

טבילת הפת במלחטבילת הפת במלחטבילת הפת במלחטבילת הפת במלח

דר" הטלת מי רגלי�

מאכלי� בריאי� (1)

דעת רדעת רדעת רדעת ר'  '  '  '  יהודה שמבר" על ירקות בורא מיני דשאי�יהודה שמבר" על ירקות בורא מיני דשאי�יהודה שמבר" על ירקות בורא מיני דשאי�יהודה שמבר" על ירקות בורא מיני דשאי�

ויאמר א� שמוע תשמע (1)

החלי& ברכת בפההחלי& ברכת בפההחלי& ברכת בפההחלי& ברכת בפה""""ע ובפהע ובפהע ובפהע ובפה""""אאאא

ברכת שהכל פותרת הכלברכת שהכל פותרת הכלברכת שהכל פותרת הכלברכת שהכל פותרת הכל

זהות ע$ הדעת

גדר פרי הע$ לברכותגדר פרי הע$ לברכותגדר פרי הע$ לברכותגדר פרי הע$ לברכות

�בר" שהכל על פת או יי�בר" שהכל על פת או יי�בר" שהכל על פת או יי�בר" שהכל על פת או יי

המשנה ממטבע שטבעו חכמי� בברכותהמשנה ממטבע שטבעו חכמי� בברכותהמשנה ממטבע שטבעו חכמי� בברכותהמשנה ממטבע שטבעו חכמי� בברכות

ברכות בלשו� חולברכות בלשו� חולברכות בלשו� חולברכות בלשו� חול

הזכרת ש� ומלכות בברכות הזכרת ש� ומלכות בברכות הזכרת ש� ומלכות בברכות הזכרת ש� ומלכות בברכות ((((2222))))

ברכת שהכל על דבר שאי� גידולו מ� האר$ברכת שהכל על דבר שאי� גידולו מ� האר$ברכת שהכל על דבר שאי� גידולו מ� האר$ברכת שהכל על דבר שאי� גידולו מ� האר$

ברכה על מיני קללהברכה על מיני קללהברכה על מיני קללהברכה על מיני קללה

(1) �תו"מ במתנות עניי� שעשא� גור

קדימות בברכותקדימות בברכותקדימות בברכותקדימות בברכות מא
קדימות לברכה בי� זקדימות לברכה בי� זקדימות לברכה בי� זקדימות לברכה בי� ז'  '  '  '  המיני�המיני�המיני�המיני�

ז'  המיני� אסמכתא לשיעורי תורה (1)

ברכה על דברי� הבאי� בתו" הסעודהברכה על דברי� הבאי� בתו" הסעודהברכה על דברי� הבאי� בתו" הסעודהברכה על דברי� הבאי� בתו" הסעודה

ברכה על יי� פוטרת כל מיני משקי�

ברכה על יי� הבא בתו" הסעודהברכה על יי� הבא בתו" הסעודהברכה על יי� הבא בתו" הסעודהברכה על יי� הבא בתו" הסעודה

ברכת פת הבאה בכיסני�ברכת פת הבאה בכיסני�ברכת פת הבאה בכיסני�ברכת פת הבאה בכיסני�,  ,  ,  ,  וקביעות סעודהוקביעות סעודהוקביעות סעודהוקביעות סעודה מב
גמר סעודה לאיסור אכילה לפני בהמגמר סעודה לאיסור אכילה לפני בהמגמר סעודה לאיסור אכילה לפני בהמגמר סעודה לאיסור אכילה לפני בהמ""""זזזז

ברכה שורה בסמיכות לת"ח

�ברכה על יי� לפני ולאחר המזו�ברכה על יי� לפני ולאחר המזו�ברכה על יי� לפני ולאחר המזו�ברכה על יי� לפני ולאחר המזו

ברכת הנהני� בנמל" ברכת הנהני� בנמל" ברכת הנהני� בנמל" ברכת הנהני� בנמל" ((((1111))))

פת פוטרת פרפרת ומעשה קדרהפת פוטרת פרפרת ומעשה קדרהפת פוטרת פרפרת ומעשה קדרהפת פוטרת פרפרת ומעשה קדרה

�אאאא'  '  '  '  מבר" לכול� בפת ויי�מבר" לכול� בפת ויי�מבר" לכול� בפת ויי�מבר" לכול� בפת ויי

עניית אמ� בבית בליעה מלאעניית אמ� בבית בליעה מלאעניית אמ� בבית בליעה מלאעניית אמ� בבית בליעה מלא מג
האחרו� מבר" על המוגמרהאחרו� מבר" על המוגמרהאחרו� מבר" על המוגמרהאחרו� מבר" על המוגמר

ברכות הריח

�ברכה על שמ� אפרסמו

ברכה על אתרוג וחבוש

ברכת האילנות (1)

כל אומנות יפה בעיני בעליה

יציאה בלילה יחידי משו� סכנה

הלבנת פני חברו ברבי� (1)

קדימות שמ�, הדס ויי� בסו& הסעודה

הלכה כדברי המכריע (1)

דברי� שגנאי ה� לת"ח

ברכה לעיקר וטפלהברכה לעיקר וטפלהברכה לעיקר וטפלהברכה לעיקר וטפלה מד
שבח פירות וגידולי א"י
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ברכותברכותברכותברכות 12121212

מלח בסעודה מד
ברכה אחרונה על זברכה אחרונה על זברכה אחרונה על זברכה אחרונה על ז'  '  '  '  המיני� המיני� המיני� המיני� ((((2222))))    ומזונותומזונותומזונותומזונות

נוסח ברכת מעי� ג'

ברכה אחרונה על מיני שהכל

ברכה אחרונה על מצוות (1) ולריח

מאכלי� בריאי� (2)

שיטת ר"ע לבר" ברה"מ על כל דבר שהוא מזונו

�ברכת השותה מי� לא לצמאו�ברכת השותה מי� לא לצמאו�ברכת השותה מי� לא לצמאו�ברכת השותה מי� לא לצמאו

ברכה ראשונה ואחרונה על מי� ברכה ראשונה ואחרונה על מי� ברכה ראשונה ואחרונה על מי� ברכה ראשונה ואחרונה על מי� ((((1111)))) מה
ראיה להלכה ממנהג ישראל (1)

�זזזז:  :  :  :  שלשה שאכלו שלשה שאכלו שלשה שאכלו שלשה שאכלו �  �  �  �  זימו� וברכת המזו�זימו� וברכת המזו�זימו� וברכת המזו�זימו� וברכת המזו

חובת זימו� לבהמחובת זימו� לבהמחובת זימו� לבהמחובת זימו� לבהמ""""זזזז מה
העונה אמ� לא יגביה קולו יותר מהמבר"

זימו� בבזימו� בבזימו� בבזימו� בב''''

זימו� נשי� ועבדי� לעצמ� וביחד

גגגג'  '  '  '  או יאו יאו יאו י'  '  '  '  שאכלו כאחת ויצא אשאכלו כאחת ויצא אשאכלו כאחת ויצא אשאכלו כאחת ויצא א'  '  '  '  מה�מה�מה�מה�

ב'  שאכלו יציאה ידי חובה של א'  בברכת הב'

�הפסקת אחרי� מלאכול כדי להצטר& לזימו�הפסקת אחרי� מלאכול כדי להצטר& לזימו�הפסקת אחרי� מלאכול כדי להצטר& לזימו�הפסקת אחרי� מלאכול כדי להצטר& לזימו

זימו� למפרע זימו� למפרע זימו� למפרע זימו� למפרע ((((1111))))

עניה לזימו� למי שלא אכלעניה לזימו� למי שלא אכלעניה לזימו� למי שלא אכלעניה לזימו� למי שלא אכל

אמ� אחר ברכותיו

�מי בוצע הפת ומי מזמ�מי בוצע הפת ומי מזמ�מי בוצע הפת ומי מזמ�מי בוצע הפת ומי מזמ מו
ברכת האורח

�עד היכ� ברכת הזימו�עד היכ� ברכת הזימו�עד היכ� ברכת הזימו�עד היכ� ברכת הזימו

�ברכת הטוב והמטיב בבהמברכת הטוב והמטיב בבהמברכת הטוב והמטיב בבהמברכת הטוב והמטיב בבהמ""""ז דאוז דאוז דאוז דאו'  '  '  '  או דרבנ�או דרבנ�או דרבנ�או דרבנ

פתיחה וחתימה בברכות (1)

ברכת המזו� בבית האבל

�להיכ� חוזר המפסיק אכילתו לזימו�להיכ� חוזר המפסיק אכילתו לזימו�להיכ� חוזר המפסיק אכילתו לזימו�להיכ� חוזר המפסיק אכילתו לזימו

סדר הסבהסדר הסבהסדר הסבהסדר הסבה

סדר נטסדר נטסדר נטסדר נט""""י ראשוני� ואחרוני�י ראשוני� ואחרוני�י ראשוני� ואחרוני�י ראשוני� ואחרוני�

כיבוד הגדול בדר", בפתח ובמי� אחרוני�

הל'  נימוסי� בסעודה מז
אמ� חטופה קטופה ויתומה

�שמששמששמששמש,  ,  ,  ,  כותי ועכותי ועכותי ועכותי וע""""ה בזימו�ה בזימו�ה בזימו�ה בזימו

איזהו ע"ה (1)

�מצוה הבאה בעבירה בזימו�מצוה הבאה בעבירה בזימו�מצוה הבאה בעבירה בזימו�מצוה הבאה בעבירה בזימו

זימו� על נכרי וגר שלא טבל

זימו� על נשי� עבדי� וקטני�זימו� על נשי� עבדי� וקטני�זימו� על נשי� עבדי� וקטני�זימו� על נשי� עבדי� וקטני�

שחרור עבד כנעני (1)

�צירו& עבד למני

מצוה הבאה בעבירה (1)

השכמת בהכ"נ להיות ע� י'  ראשוני�

�צירו& קט� לזימו

�צירו& מי שלא אכל לח� לזימו�צירו& מי שלא אכל לח� לזימו�צירו& מי שלא אכל לח� לזימו�צירו& מי שלא אכל לח� לזימו מח
רוב ניכר

מי תיק� בהממי תיק� בהממי תיק� בהממי תיק� בהמ""""זזזז

סדר בהמסדר בהמסדר בהמסדר בהמ""""זזזז

הזכרת שבת בבהמהזכרת שבת בבהמהזכרת שבת בבהמהזכרת שבת בבהמ""""זזזז

המקור לזימו�המקור לזימו�המקור לזימו�המקור לזימו�,  ,  ,  ,  ברכה ראשונה ובהמברכה ראשונה ובהמברכה ראשונה ובהמברכה ראשונה ובהמ""""ז מ� התורהז מ� התורהז מ� התורהז מ� התורה

אי� מלכות נוגעת בחברתה אפי'  כמלא נימא (1)

המקור לברכות התורה מ� התורה

נוסח הברכות של בהמנוסח הברכות של בהמנוסח הברכות של בהמנוסח הברכות של בהמ""""זזזז

הזכרת מלכות בברכת הטוב והמטיב מט
אי� עושי� מצוות חבילות חבילות (1)

הזכרת מלכות בברכה הסמוכה לחברתה

לא הזכיר שבתלא הזכיר שבתלא הזכיר שבתלא הזכיר שבת,  ,  ,  ,  יויויויו""""ט ורט ורט ורט ור""""ח בבהמח בבהמח בבהמח בבהמ""""ז ז ז ז ((((ובתפילהובתפילהובתפילהובתפילה))))

�שיעור אכילה לברכת זימו�שיעור אכילה לברכת זימו�שיעור אכילה לברכת זימו�שיעור אכילה לברכת זימו

�נוסח ברכת הזימו�נוסח ברכת הזימו�נוסח ברכת הזימו�נוסח ברכת הזימו

אל יוציא אד� עצמו מ� הכללאל יוציא אד� עצמו מ� הכללאל יוציא אד� עצמו מ� הכללאל יוציא אד� עצמו מ� הכלל

נוסח הזימו� לפי מסנוסח הזימו� לפי מסנוסח הזימו� לפי מסנוסח הזימו� לפי מס'  '  '  '  המשתתפי�המשתתפי�המשתתפי�המשתתפי� נ
זימו� למפרע זימו� למפרע זימו� למפרע זימו� למפרע ((((2222))))

נוסח 'ברכו'  בתפילה

�אימתי רשאי� לחלק בזימו�אימתי רשאי� לחלק בזימו�אימתי רשאי� לחלק בזימו�אימתי רשאי� לחלק בזימו

צירו& לזימו� מחבורות שאכלו בנפרדצירו& לזימו� מחבורות שאכלו בנפרדצירו& לזימו� מחבורות שאכלו בנפרדצירו& לזימו� מחבורות שאכלו בנפרד

ברכה על יי� שאינו מזוג ונטברכה על יי� שאינו מזוג ונטברכה על יי� שאינו מזוג ונטברכה על יי� שאינו מזוג ונט""""י ממנוי ממנוי ממנוי ממנו

מזיגת היי� בכוס של ברכהמזיגת היי� בכוס של ברכהמזיגת היי� בכוס של ברכהמזיגת היי� בכוס של ברכה

�כבוד הפת וביזוי אוכלי

שכח והכניס אוכלי� לפיו בלא ברכהשכח והכניס אוכלי� לפיו בלא ברכהשכח והכניס אוכלי� לפיו בלא ברכהשכח והכניס אוכלי� לפיו בלא ברכה

שכח לבר" וסיי� אכילתושכח לבר" וסיי� אכילתושכח לבר" וסיי� אכילתושכח לבר" וסיי� אכילתו נא
מעלות שבשתיית אספרגוס

דיני כוס של ברכהדיני כוס של ברכהדיני כוס של ברכהדיני כוס של ברכה

בהמבהמבהמבהמ""""ז בישיבהז בישיבהז בישיבהז בישיבה

חחחח:  :  :  :  אלו דברי� אלו דברי� אלו דברי� אלו דברי� �  �  �  �  הלהלהלהל' ' ' ' סעודהסעודהסעודהסעודה

דברי� שבי� בדברי� שבי� בדברי� שבי� בדברי� שבי� ב""""ש ובש ובש ובש וב""""ה בסעודהה בסעודהה בסעודהה בסעודה נא
קדימות ברכת היי� וברכת היו� בקידוש קדימות ברכת היי� וברכת היו� בקידוש קדימות ברכת היי� וברכת היו� בקידוש קדימות ברכת היי� וברכת היו� בקידוש ((((1111))))

תדיר ושאינו תדיר תדיר קוד� (3)

סדר ברכות על כוס אסדר ברכות על כוס אסדר ברכות על כוס אסדר ברכות על כוס א'  '  '  '  לבהמלבהמלבהמלבהמ""""ז ולהבדלה ז ולהבדלה ז ולהבדלה ז ולהבדלה ((((1111)))) נב
בהמ"ז אי טעונה כוס (1)

חששות טומאה בסעודהחששות טומאה בסעודהחששות טומאה בסעודהחששות טומאה בסעודה

כלי אינו מטמא כלי  או אד� (1)

הפסד אוכלי� בפירורי� פחות מכזית הפסד אוכלי� בפירורי� פחות מכזית הפסד אוכלי� בפירורי� פחות מכזית הפסד אוכלי� בפירורי� פחות מכזית ((((1111))))

נוסח ברכת הנר בהבדלהנוסח ברכת הנר בהבדלהנוסח ברכת הנר בהבדלהנוסח ברכת הנר בהבדלה

ברכה על נר או בשמי� של עכוברכה על נר או בשמי� של עכוברכה על נר או בשמי� של עכוברכה על נר או בשמי� של עכו""""����

ברכה על אור שלא שבתברכה על אור שלא שבתברכה על אור שלא שבתברכה על אור שלא שבת

ברב ע� הדרת מל" ברב ע� הדרת מל" ברב ע� הדרת מל" ברב ע� הדרת מל" ((((1111)))) נג
המוציא שלהבת לרה"ר (1)

ברכה על אור שלא הודלק לש� אורה

ברכה על נר או בשמי� של מתי�ברכה על נר או בשמי� של מתי�ברכה על נר או בשמי� של מתי�ברכה על נר או בשמי� של מתי�

אש לצור" אורה ובשמי� לריחאש לצור" אורה ובשמי� לריחאש לצור" אורה ובשמי� לריחאש לצור" אורה ובשמי� לריח

ברכה לנכנס לחנות בשמי�

הריח ריח של עכו"� ונתרצה

אי� מברכי� על הנר עד שיאותו לאורואי� מברכי� על הנר עד שיאותו לאורואי� מברכי� על הנר עד שיאותו לאורואי� מברכי� על הנר עד שיאותו לאורו

אכל ולא בר" א� צרי" לחזור למקומו לבר"אכל ולא בר" א� צרי" לחזור למקומו לבר"אכל ולא בר" א� צרי" לחזור למקומו לבר"אכל ולא בר" א� צרי" לחזור למקומו לבר"

עד מתי מבר" אחר אכילתועד מתי מבר" אחר אכילתועד מתי מבר" אחר אכילתועד מתי מבר" אחר אכילתו

אמ� אחר ברכת כותיאמ� אחר ברכת כותיאמ� אחר ברכת כותיאמ� אחר ברכת כותי

גדול העונה יותר מ� המבר" (1)

�אמ� אחר תינוקות של בית רב

�ניקיו� ידי� לברכת המזו

מי� ראשוני� ואחרוני�

טטטט:  :  :  :  הרואה הרואה הרואה הרואה �  �  �  �  ברכות הראיהברכות הראיהברכות הראיהברכות הראיה

הרואה מקו� שנעשו בו ניסי� לישראלהרואה מקו� שנעשו בו ניסי� לישראלהרואה מקו� שנעשו בו ניסי� לישראלהרואה מקו� שנעשו בו ניסי� לישראל נד
הרואה מקו� שנעקרה ממנו עכוהרואה מקו� שנעקרה ממנו עכוהרואה מקו� שנעקרה ממנו עכוהרואה מקו� שנעקרה ממנו עכו""""����

ברכת שכוחו וגבורתו מלא עול�ברכת שכוחו וגבורתו מלא עול�ברכת שכוחו וגבורתו מלא עול�ברכת שכוחו וגבורתו מלא עול�

ברכת עושה מעשה בראשיתברכת עושה מעשה בראשיתברכת עושה מעשה בראשיתברכת עושה מעשה בראשית

ברו" דיי� האמתברו" דיי� האמתברו" דיי� האמתברו" דיי� האמת

ניסי� שארעו לישראל בכניסת� לאר$ניסי� שארעו לישראל בכניסת� לאר$ניסי� שארעו לישראל בכניסת� לאר$ניסי� שארעו לישראל בכניסת� לאר$

ברו" זוכר את הצדיקי�ברו" זוכר את הצדיקי�ברו" זוכר את הצדיקי�ברו" זוכר את הצדיקי�
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ברכת הגומלברכת הגומלברכת הגומלברכת הגומל נד
ג'  הצריכי� שימור

המארי" בתפילה (1), על שולחנו ובבית הכסא

דברי� המזכירי� עוונותיו של אד� (1) נה
המוסר די� חברו לשמי� (1)

גמ"ח מכפרת כמזבח (1)

דברי� המקצרי� ימיו של אד�

ג'  הצריכי� רחמי�

ג'  שהקב"ה מכריז עליה� בעצמו

מעלותיו של בצלאל

ה'  נות� חכמה למי שיש בו חכמה

אי אפשר לחלו� בלא דברי� בטלי� (1)

הטבת חלו�

חשש מעי� הרע

צרי" להודיע חוליו ברבי� כדי שיתפללו עליו

�חלומות הולכי� אחר פתרונ

אי� מראי� לאד� בחלו� אלא מהרהורי לבו

�חלומות אביי ורבא התקיימו לפי פתרונ נו
קללת חכ� אפי'  בחנ� באה

חלומות מעידי� על מאורעות העבר והעתיד

הטבת חלו� ע"י פסוק טוב

המקיי� מצוות בחלו� נז
דברי� המשיבי� דעתו של אד�

דברי� המרחיבי� דעתו של אד�

דברי� בריאי� ושאינ� בריאי� לחולה

עשר� של אנטונינוס ורבי

ברכה במקו� שיש בו עברכה במקו� שיש בו עברכה במקו� שיש בו עברכה במקו� שיש בו ע""""ז או שנעקרה ממנוז או שנעקרה ממנוז או שנעקרה ממנוז או שנעקרה ממנו

ברכות לרואה את בבל

הרואה אוכלוסי ישראל או עכוהרואה אוכלוסי ישראל או עכוהרואה אוכלוסי ישראל או עכוהרואה אוכלוסי ישראל או עכו""""���� נח
הקב"ה מזמ� צרכיו של הצדיק

אורח טוב ואורח רע

הרואה חכמי או מלכי ישראל או אוההרואה חכמי או מלכי ישראל או אוההרואה חכמי או מלכי ישראל או אוההרואה חכמי או מלכי ישראל או אוה""""עעעע

דרשת פסוק ל" ה'  הגדולה וכו'

�הרואה בתי ישראל או עכוהרואה בתי ישראל או עכוהרואה בתי ישראל או עכוהרואה בתי ישראל או עכו""""� בישוב� או בחורבנ�� בישוב� או בחורבנ�� בישוב� או בחורבנ�� בישוב� או בחורבנ

אנחה שוברת גופו של אד� (1)

חורב� בתי צדיקי� בעקבות חורב� בהמ"ק

הרואה קברי ישראל או עכוהרואה קברי ישראל או עכוהרואה קברי ישראל או עכוהרואה קברי ישראל או עכו""""����

הרואה חברו אחר זמ� שלא ראהוהרואה חברו אחר זמ� שלא ראהוהרואה חברו אחר זמ� שלא ראהוהרואה חברו אחר זמ� שלא ראהו

ברכת משנה הבריותברכת משנה הבריותברכת משנה הבריותברכת משנה הבריות,  ,  ,  ,  דיי� האמת ושככה לו בעולמודיי� האמת ושככה לו בעולמודיי� האמת ושככה לו בעולמודיי� האמת ושככה לו בעולמו

�ברכה על הזיקי�ברכה על הזיקי�ברכה על הזיקי�ברכה על הזיקי

אי� קטיגור נעשה סניגור (1) נט
ברכה על הזוועותברכה על הזוועותברכה על הזוועותברכה על הזוועות

ברכה על הרעמי�ברכה על הרעמי�ברכה על הרעמי�ברכה על הרעמי�

ברכה על הרוחותברכה על הרוחותברכה על הרוחותברכה על הרוחות

ברכה על הברקי�ברכה על הברקי�ברכה על הברקי�ברכה על הברקי�

�הרואה קשת בענ�הרואה קשת בענ�הרואה קשת בענ�הרואה קשת בענ

הרואה חמה בתקופתההרואה חמה בתקופתההרואה חמה בתקופתההרואה חמה בתקופתה

הרואה את הי� הגדולהרואה את הי� הגדולהרואה את הי� הגדולהרואה את הי� הגדול

הרואה פרת וחדקלהרואה פרת וחדקלהרואה פרת וחדקלהרואה פרת וחדקל

ברכה על הגשמי� ברכה על הגשמי� ברכה על הגשמי� ברכה על הגשמי� ((((1111))))

ברכת הטוב והמטיבברכת הטוב והמטיבברכת הטוב והמטיבברכת הטוב והמטיב

ברכת שהחיינוברכת שהחיינוברכת שהחיינוברכת שהחיינו

ברכה על רעה מעי� טובה וטובה מעי� רעהברכה על רעה מעי� טובה וטובה מעי� רעהברכה על רעה מעי� טובה וטובה מעי� רעהברכה על רעה מעי� טובה וטובה מעי� רעה ס
תפילת שוא תפילת שוא תפילת שוא תפילת שוא ((((1111))))

המפחד תמיד

תפילת הנכנס לכר" והיוצאתפילת הנכנס לכר" והיוצאתפילת הנכנס לכר" והיוצאתפילת הנכנס לכר" והיוצא

תפילת הנכנס לבית המרח$תפילת הנכנס לבית המרח$תפילת הנכנס לבית המרח$תפילת הנכנס לבית המרח$

(2) �אל יפתח אד� פיו לשט

תפילת הנכנס להקיז ד� ולאחריהתפילת הנכנס להקיז ד� ולאחריהתפילת הנכנס להקיז ד� ולאחריהתפילת הנכנס להקיז ד� ולאחריה

ניתנה רשות לרופא לרפאות (1)

תפילה בכניסתו וברכה ביציאתו מבית הכסאתפילה בכניסתו וברכה ביציאתו מבית הכסאתפילה בכניסתו וברכה ביציאתו מבית הכסאתפילה בכניסתו וברכה ביציאתו מבית הכסא

ברכת המפיל וקברכת המפיל וקברכת המפיל וקברכת המפיל וק""""ש לפני השינהש לפני השינהש לפני השינהש לפני השינה

ברכות השחרברכות השחרברכות השחרברכות השחר

ברכת ציציתברכת ציציתברכת ציציתברכת ציצית,  ,  ,  ,  תפילי� ונטתפילי� ונטתפילי� ונטתפילי� ונט""""יייי

מבר" על הרעה כש� שמבר" על הטובהמבר" על הרעה כש� שמבר" על הטובהמבר" על הרעה כש� שמבר" על הטובהמבר" על הרעה כש� שמבר" על הטובה

כל דעביד רחמנא לטב עביד

המעטה בדיבור סא
אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי (1)

(1) �בגדולה מתחילי� מהגדול ובקללה מהקט

בריאת אד� וחוה (1)

איסור הסתכלות באשה (1)

הליכה אחר אשה (1)

אסור לעבור אחר בהכ"נ (2)

יצה"ר למה דומה

צדיקי� יצר הטוב שופט� ורשעי� יצר הרע

צדיקי� רשעי� ובינוני�

�אהבת ה'  עד היכ

ר"ע מי'  הרוגי מלכות (1)

התפנות בכיוו� בהמ"ק

הנהגות בית הכסא סב
תורה היא וללמוד אני צרי" (1)

צניעות ושתיקה בבית הכסא

עצות טובות

שאול ודוד

מגיפת הדבר באחרית ימי דוד

מורא מקדש מורא מקדש מורא מקדש מורא מקדש ((((1111))))

אי� עושי� ביכ"נ קפנדריא (1)

רקיקה ומנעל בהר הבית ובבהכ"נ (1)

חתימת ברכות ועניית אמ� במקדש (1) סג
שאלה בשלו� חברו בש�שאלה בשלו� חברו בש�שאלה בשלו� חברו בש�שאלה בשלו� חברו בש�

עת לעשות לה'  הפרו תורת" (1)

במקו� שיש איש אל תהא איש

בכל דרכי" דעהו והוא יישר ארחותי"

לעול� ילמד אד� בנו אומנות נקיה וקלה (1)

סמיכות פרשת נזיר לסוטה

המקפיד לתת מעשרותיו סו& מתעשר (1)

המשת& ש� שמי� בצערו

המרפה עצמו מד"ת

עיבור שני� בחו"ל

חכ� שטמא או אסר אי� חברו רשאי לטהר או להתיר (1)

כשנכנסו רבותינו לכר� ביבנה

מבקש ה'

היוצא מפי הקב"ה לטובה לא יוצא לבטלה

חביבה תורה על לומדיה כיו� שניתנה מהר סיני

אי� התורה נקנית אלא בחבורה

אי� התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה (1)

(1) �שינו� קוד� לעיו

המהנה ת"ח מנכסיו (2)

הדוחק את השעה והנדחה מפניה (1) סד
סיני ועוקר הרי� מי קוד� (1)
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הנהנה מסעודת ת"ח כנהנה מזיו השכינה סד
ל" לשלו� / בשלו� (1)

הנכנס מבהכ"נ לבהמ"ד (1)

ת"ח אי� לה� מנוחה אפי'  לעוה"ב (1)

ת"ח מרבי� שלו� בעול�
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