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à oiccegnjita zekxa zkqnzel`yscc"i - 'a

zel`y

'a sc
ועד1. ומדוע. אחד, ליו� שנאכלי� הקרבנות בשר לאכול אפשר מתי עד

ואיברי�. חלבי� להקטיר נית� מתי

תוס').2. (רש"י, הכוכבי� צאת לפני שמע קריאת היו� קוראי� אנו אי�

זה.3. בדי� החידוש ומה תרומה, לאכול יכול וטבל שנטמא כה� ממתי

ומה4. גברא, טהר או יומא לטהר הכוונה הא� וטהר'. השמש 'ובא
הנפק"מ.

לאכול5. נכנסי� אד� שבני לזמ� זהה פיתו לאכול נכנס שהעני הזמ� הא�
בער"ש. פת�

בי�6. הגיע טר� הרי טובלי�, שכהני� משעה ק"ש זמ� ר"מ לדעת אי�
השמשות.

'b sc
האחרונה.1. המשמרת ומהי בלילה, יש משמרות כמה

הנביא.2. מאליהו יוסי רבי למד דברי� ג' אלו

(תוס').3. ארמית בלשו� קדיש אומרי� מדוע

ומדוע.4. כשרי�, אנשי� שני ע� לחורבה להכנס מותר הא�

מת.5. של בפניו אומרי� לא דברי� אלו

'נש�'.6. זמ� מתי

'c sc
הלילה'.1. 'בחצות ולא הלילה' 'כחצות לפרעה משה אמר מדוע

העול�.2. אומות מלכי לשאר המל� דוד בי� ההבדלי� מה

'כלאב'.3. לדניאל קראו ומדוע 'מפיבשת'. בשת לאיש קראו מדוע

חייב4. חכמי� דברי על העובר 'כל הברייתא הזהירה ק"ש זמ� לגבי מדוע
מיתה'.

ואי�5. לתפילה, גאולה בי� להפסיק מותר הא� רשות, שערבית לסוברי�
(תוס'). 'השכיבנו' אחר פסוקי� בחו"ל אומרי�

זה.6. פרק דוקא ומדוע ביו�. פעמי� ג' לדוד תהילה שאומר מי זוכה מה

'd sc
עליו.1. מתגבר שיצרו אד� יעשה מה

עליו.2. באי� שיסורי� אד� יעשה מה

יסורי�.3. ע"י לישראל הקב"ה נת� מתנות ג' אלו

אהבה.4. של אינו ומתי אהבה, של יסורי� הוא בני� חסרו� אימתי

ימיו.5. כל בנימי� אבא מצטער שהיה הדברי� ב' מה�

תוס').6. (רש"י, התפילה קוד� לעשות אסור דברי� אלו

'e sc
בתורה.1. שעוסקי� לשני� בתורה שעוסק אחד בי� ההבדל מה

בביהכ"נ.2. אלא נשמעת האד� תפילת שאי� נלמד מהיכ�

מק"ו3. נלמד ולא עמה�, שכינה בדי� שיושבי� שג' לימוד צרי� מדוע
עמה�. שכינה שלומדי� שני� שא�

בשבת4. מותר והא� מביהכ"נ, כשיוצא גסה פסיעה לפסוע מותר הא�
לדרשה. �לרו

תוס').5. (רש"י, הפירוש מה רשע', נקרא ביהכ"נ אחורי המתפלל 'כל

זאת.6. נלמד ומהיכ� זהיר, להיות יש תפילה באיזו

'f sc
הקב"ה.1. כועס מתי ידע ומי הקב"ה, כועס זמ� כמה

(תוס').2. הקב"ה כועס בו אחד ברגע לקלל נית� מה

לו.3. ונת� � מהקב"ה משה שביקש הדברי� ג' מה�

לו.4. שהודה הראשו� ומי 'אדו�', לקב"ה שקרא הראשו� מי

כ�.5. לרות קראו מדוע

בעוה"ז.6. ברשעי� להתגרות מותר הא�

'g sc
ולבניו.1. לו גור� ומה לש�, נכנס ולא בעירו ביהכ"נ לו שיש מי נקרא אי�

מכול�.2. קלה ואיזו מכול� קשה מיתה איזו

זה.3. בזמ� ללמוד מותר והא� ,�בחו כשס"ת מביהכ"נ לצאת מותר מתי

בדיעבד4. יוצא ומתי תרגו�, ואחד מקרא שני� לקרוא שיכול הזמ� מתי
(תוס').

צנועי�.5. הפרסיי� דברי� ג' באלו

ערבית6. של קריאה יד"ח ויצא בלילה, ק"ש פעמי� ב' לקרוא אפשר אי�
שחרית. ושל

'h sc
פסח.1. קרב� לאכול יכול מתי עד

חפזו�.2. שעת מהי

הע�'.3. באזני נא 'דבר ממשה הקב"ה ביקש מדוע

בשחרית.4. שמע קוראי� מאימתי

לקריאתה5. המובחר הזמ� ומהו שחרית, של ק"ש לקרוא אפשר מתי עד
(תוס').

תפתח'.6. שפתי 'ה' הפסוק את אומר הרי לתפילה, גאולה לסמו� נית� אי�

'i sc
אשתו.1. התפללה ומה הבריוני�, על ר"מ התפלל מה

לחזקיהו.2. יבוא שישעיהו הקב"ה גר� אי�

חכמי�.3. לו והודו חזקיהו עשה דברי� ג' אלו

זכה.4. ובמה אחרי�, בזכות תלה מי

ג�5. הרי בתורה', מהעוסק יותר בעונתה ק"ש הקורא 'גדול הפירוש מה
(תוס'). פוסק לתפילה

ר"ג.6. קרא ואי� ערבית, של ק"ש לקרוא יש אי�

`"i sc
חייב.1. האלמנה את והכונס מק"ש פטור הבתולה את הכונס מדוע

לדעת2. ולקרוא כ� להשאר צרי� הא� ק"ש, זמ� והגיע בערב שנוטה מי
ב"ה.

(תוס').3. בכ� החידוש ומה ב"ש, כדברי ק"ש שקרא מי על נאמר מה

ביו�.4. לילה ומידת בלילה יו� מידת מזכיר היכ�

ומדוע.5. אח"כ, לבר� צרי� הא� ק"ש, וקרא התורה ברכות בר� שלא מי

(רש"י).6. ומדוע שבברכות, מעולה התורה ברכת איזו

a"i sc
(גמ'1. במקדש שקורי� כפי הדברות עשרת ג� בק"ש קורי� אי� מדוע

רש"י).

הא�2. יי�, על ולבסו� שכר על הברכה בתחילת וכיוו� בידו יי� כוס החזיק
ומדוע. יד"ח, יצא

זאת.3. יעשה ואי� לזקו�, והיכ� בברכה לכרוע צרי� היכ�

(תוס').4. חוזר הא� בתפילה, בעשי"ת ההוספות את הזכיר לא

בק"ש.5. קבעוה שלכ� ציצית בפרשת ישנ� דברי� ה' אלו

בלילות.6. יצ"מ מזכירי� הא�

b"i sc
'יעקב'.1. ליעקב לקרוא מותר והא� 'אבר�', לאברה� הקורא עובר במה

לשו�.2. בכל ק"ש לקרוא נית� הא�

בק"ש.3. לכוו� צרי� היכ� עד

תוס').4. (גמ', המוזכרת העמידה ומהי בעמידה, מק"ש חלק לומר יש הא�

ומדוע.5. השיעור, אחר ק"ש את וגומר חוזר היה רבי הא�

בפרקי�.6. ולהשיב לשאול יכול למי ר"מ, לדעת

c"i sc
ומדוע.1. הלל, באמצע בשלו� להפסיק יכול הא�

תוס').2. (גמ', זו טעימה ומהי לטעו�, יכול הא� בתענית ששרוי מי

ל3. יכול אופ� יכול.באיזה אינו אופ� ובאיזה התפילה קוד� שלו� ומר

לויאמר.4. שמוע א� והיה קדמה מדוע

לתפילי�.5. ק"ש הקדמת בעני� רב סבר מה

תפילי�.6. בלי ק"ש שקורא מי על עולא אמר מה
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áoiccegnjita zekxa zkqnzel`yscg"k - e"h

e"h sc
התפילה.1. קוד� ידיו �לרחו מי� לו שאי� מי יעשה מה

לאחוריו2. לחזור צרי� והא� ומדוע, לק"ש מי� אחר לחזר צרי� הא�
לתפילה. מי� כשמחפש

ומדוע.3. יצא, הא� לאוזנו השמיע ולא שמע את הקורא

להוציא4. יכול שקט� אמרו מדוע קט�, ע"י המגילה קריאת שפסלו חכמי�
(תוס'). המזו� בברכת כזית שאכל אביו את

ההלכה.5. נפסקה ואי� באותיותיה, דקדק ולא בקרא הדי� מה

זו.6. הלכה לומדי� ומהיכ� הדבקי�', בי� רווח 'לית� בהלכה דוגמה ת�

f"h sc
בי�1. נמצא וא� יעשה, מה הפרק באמצע נמצא א� וטעה, ק"ש קרא

יעשה. מה הפרקי�

ומדוע.2. בראש�, לקרוא האומני� יכולי� אילנות באיזה

י"ח.3. מעי� ומתי י"ח, מתפללי� פועלי� מתי

של4. בשבוע יולדת די� ומה אשתו, שמתה ראשונה בלילה ר"ג �רח מדוע
תוס'). (גמ', לידתה

עבד.5. לו שנפטר לאד� לומר יש ומה עבדי�, על תנחומי� מקבלי� הא�

מדוע.6. לארבע', אלא לאמהות קורי� ואי� שלשה אלא לאבות קורי� 'אי�

f"i sc
שלא1. יעסוק ומתי נברא, שלא לו נח לשמה שלא בתורה העוסק מתי

(תוס'). לשמה שיעסוק כדי לשמה

זכיי�.2. קא במאי � נשי�

מסובלי�'.3. 'אלופינו הפירוש מה

כ�.4. נקראי� ומדוע מצדקה, הרחוקי� לב אבירי ה� מי

ומדוע.5. ק"ש, לקרוא יכול הא� הראשו� בלילה חת�

לפניו.6. מוטל שמתו מי פטור ממה

g"i sc
הדי�1. ומה בתורה, האמורות מצוות מכל פטור הא� המת את המשמר

שומרי�. כששני�

הקברות.2. בבית תפילי� ע� ליל� מותר הא�

(תוס').3. ומדוע ציצית, ע� מת קוברי� כיו� הא�

בעוה"ז.4. שקורה מה יודעי� המתי� הא�

ומדוע.5. היתומי�, מעות את דשמואל אבוה סידר אי�

לבסו�.6. הכניסו ומי דרקיעא, למתיבתא לוי את הכניסו לא מדוע

h"i sc
המת.1. אחר לספר מותר הא�

בנט"י.2. המזלזל של עונשו מה

לק"ש.3. סמו� המת את להוציא מותר הא�

חייבי�.4. ואלו מק"ש פטורי� הלויה בזמ� מנחמי� אלו

ומדוע.5. בשוק, כשנמצא כלאי� בבגדו שמוצא מי יעשה מה

תוס').6. (רש"י, 'גולל' מהו

'k sc
לאחרוני�.1. מאשר יותר ניסי� התרחש לראשוני� מדוע

הרע.2. לעי� חשש לא ואי� טבילה, שערי על ישב יוחנ� ר' מדוע

תוס').3. (רש"י, מק"ש פטור קט� איזה

חייבות.4. באמת ומדוע מתפילה, נשי� לפטור הצד מה

ומדוע.5. היו�, בקידוש חייבות נשי� הא�

ק"ש.6. את מהרהר קרי בעל מדוע

`"k sc
לפניה1. התורה לברכת ומני� מהתורה, לאחריה המזו� לברכת מני�

מהתורה.

ומדוע.2. חוזר, הא� ויציב אמת אמר א� או ק"ש קרא א� המסופק

'ולואי3. יוחנ� ר' אמר ואי� דינו, מה שהתפלל ונזכר בתפילה עומד היה
תוס'). (גמ', כולו' היו� כל שיתפלל

להתפלל,4. להתחיל יכול מתי מתפללי� ציבור ומצא לביהכ"נ הנכנס
ומדוע.

רבא'.5. שמיה יהא 'אמ� לענות יכול הא� קדיש, ושמע בתפילה העומד

כולה.6. התורה בכל סמוכי� דורש לא יהודה שר' יודעי� מני�

a"k sc
קרי1. בעל ואילו בתורה, לקרות יכולי� והמצורעי� שהזבי� אמרו מדוע

יכול. אינו

בתורה.2. לעסוק שרוצה קרי בבעל ההלכה אי�

קבי�.3. ט' די� לפרס� יש הא� האמוראי� נחלקו מדוע

קרי.4. לבעלי קבי� ט' תיק� ומי קרי, לבעלי סאה במ' טבילה תיק� מי

ב'.5. תפילתו. באמצע כשהוא א'. � הדי� מה קרי, בעל שהוא הנזכר
בתורה.כשקו רא

וממשי�,6. המי� שיכלו עד פוסק ברכיו על שותתי� ומי� בתפילה העומד
(תוס'). מדובר אופ� באיזה

b"k sc
תפילתו1. ומתי תועבה תפילתו מתי לנקביו, שנצר� בזמ� המתפלל

תפילה.

תפיליו.2. �לחלו צרי� מתי הכסא, לבית הנכנס

תוס').3. (גמ', ומדוע ולהשתי�, הכסא לבית להכנס יכול הא�

התפילה.4. בשעת ביד להחזיק שאי� הדברי� ו' מה�

כשנפנה.5. לגלות יכול כמה

ולובש�.6. חוזר ומתי קבע, סעודת לפני תפיליו אד� �חול מתי

c"k sc
ולקרוא1. פניה� להפו� יכולי� הא� אחת, המיטה הישני� אנשי� שני

ק"ש.

זה.2. די� נאמר מה על � ערוה' באשה 'טפח

תפילי�.3. לתלות מותר אי�

מכוערי�.4. ה� ומתי מותרי�, בתפילה ופיהוק גיהוק מתי

ר�.5. בקול להתפלל מותר מתי

(גמ',6. העולמי�' כל 'ריבו� את אומר ומתי יעשה, מה בתפילה שהפיח מי
תוס').

d"k sc
ק"ש.1. לקרות יכול הא� בשרו, על צואה

עיקר.2. לו שיש מריח לק"ש להרחיק צרי� כמה

ההלכה.3. ומה ק"ש, לעני� כחרס בצואה הדעות מה

(גמ',4. ההלכה ומה הערוה, את רואה כשליבו ק"ש לקרוא יכול הא�
תוס').

ולקרוא5. בה� להתכסות שיוכל כדי רגלי� מי לתו� להטיל יש מי� כמה
ק"ש.

זה.6. בבית לשמש שיוכל כדי תפילי� להשי� צרי� כלי� ואיזה בכמה

e"k sc
הכסא.1. בית כנגד להתפלל אד� יכול מתי

במנחה.2. שחרית משלי� לבי� חצות עד שחרית מתפלל בי� מה

רשות3. ערבית תפילת הרי בשחרית, ישלי� ערבית להתפלל השוכח מדוע
(תוס').

יעשה.4. מה בשבת מנחה להתפלל שכח

התפילות.5. את תיקנו מי כנגד

ומדוע.6. מוס�, להתפלל נית� מתי עד

f"k sc
ומדוע.1. יקדי�, תפילה איזו ומוס� מנחה להתפלל שצרי� מי

שחרית.2. תפילת זמ� סו� לגבי ההלכה נפסקה אי�

רבו.3. אחרי להתפלל יכול תמיד ואיזה המתפלל לפני לעבור יכול מתי

(תוס').4. כ� לעשות נית� תמיד הא� בשבת', מוצ"ש של צלי 'רב

קבע'.5. לה אי� ערבית 'תפילת הפירוש מה

אותו.6. דוקא ומדוע ר"ג, במקו� נשיא העמידו מי את

g"k sc
מנשיאותו.1. ר"ג את שהורידו אחר עשו מה

ומדוע.2. בקהל, לבא לעמוני מותר היו� הא�
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(תוס').3. זה די� נכו� תמיד הא� מוס�, ואח"כ מנחה שמתפלל לסוברי�

הקנה.4. ב� נחוניא ר' מתפלל היה תפילות ב' אלו

מותו.5. לפני תלמידיו את ריב"ז ביר� מה

י"ח.6. שבתפילת ברכות י"ח תיקנו מה כנגד

h"k sc
הצדוקי�.1. בברכת לטעה הברכות בכל טעה בי� ההבדל מה

שבת.2. בתפילת ברכות שבע תיקנו מה כנגד

תוס').3. (גמ', תפילה בשומע לשאול אד� יכול מה

פרט.4. דינו, מה בר"ח ויבוא יעלה הזכיר ולא שכח

קבע'.5. תפילתו 'העושה מהו

וצא'.6. בקונ� 'המל� הפירוש מה

'l sc
אותה.1. מתפלל ואי� הדר�, תפילת להתפלל יכול ממתי

יעשה.2. מה תפילה, זמ� והגיע החמור על רוכב היה

(גמ',3. ההלכה נפסקה ואי� שיתפלל כדאי מתי היו�, קוד� לדר� היוצא
תוס').

לתפילה.4. העדי� המקו� היכ�

ומדוע.5. הדי� מה ר"ח, של ערבית בתפילת ויבוא יעלה הזכיר ולא טעה

זאת.6. לומדי� ומהיכ� לתפילה, לגשת צרי� אי�

`"l sc
בעוה"ז.1. שחוק פיו למלא לאד� שאסור לומדי� מהיכ�

לתפילה.2. לגשת אי� אי�

י3. ומדוע.מה מחברו הנפרד עשה

אי�4. הרי אחרת, בזוית שמצאוהו עד כ"כ ומשתחוה כורע ר"ע היה אי�
(תוס'). ומודי� באבות רק לכרוע

שחושדו.5. מה בו שאי� לו לומר שצרי� בו חושד שחברו לאד� מני�

מתפלל.6. של ד"א בתו� לשבת שאי� לומדי� מהיכ�

a"l sc
רד'.1. 'ל� למשה הקב"ה שאמר במה הפירוש מה

גדול.2. גוי ה' שיעשהו משה רצה לא מדוע

להתפלל.3. ואח"כ מקו� של שבחו לסדר שיש לומדי� מני�

הוכח.4. � טובי� מעשי� או תפילה גדול, יותר מה

(תוס').5. הוא טוב דבר תפילה עיו� הא�

מלאכת�6. נעשית היתה ואי� התפילה, קוד� אחת שעה לשהות שיש מני�
חסידי�. של

b"l sc
תוס').1. (גמ', בתפילתו יפסיק הא� עקבו, על כרו� עקרב או נחש היה

השני�2. בברכת ומטר וטל המתי� בתחית גשמי� גבורות מזכירי� מדוע
הדעת. בחונ� והבדלה

ההבדלה.3. את תיקנו אי�

ביו"ט.4. שחל שבת במוצאי הבדלה לעני� הסוגיה מסקנת אי�

משתקי�5. שמ�' יזכר הטוב 'על שאומר או מודי�, פעמיי� האומר מדוע
אותו.

מגונה.6. הוא ומתי אותו, משתקי� שמע פעמיי� האומר מתי

c"l sc
לנהוג.1. עליו אי� � התיבה לפני שיעבור לו שאומרי� מי

ומדוע2. כהני�, ברכת על אמ� עונה חז� שאי� המשנה שכתבה הטע� מה
תוס'). (גמ', הפסק שהוי הטע� נקטה לא

זאת.3. לומדי� ומני� שמו, להזכיר צרי� בא� החולה על המתפלל

והשתחויה.4. כריעה קידה, ה� מה

איירי.5. ברכה ובאיזה וטעה, שמתפלל למי הוא סימ� איזה

להתפלל.6. ראוי אי� מקו� ובאיזה להתפלל, יש בית באיזה

269



ãoiccegnjita zekxa zkqnzeaeyzsca"i - 'a

zeaeyz

'a sc
עד1. � הקטרה מהעבירה, אד� להרחיק כדי חצות עד � קרבנות בשר

השחר. עמוד

יהודה2. כר' קיי"ל לר"ת � תוס' המיטה. שעל בק"ש יד"ח יוצאי� � רש"י
פוסקי� לר"י ערבית, זמ� מתחיל ומיד הפלג, עד מנחה תפילת שזמ�

ק"ש. זמ� היו� שקידש שמשעה כתנאי�

קורבנותיו.3. להבאת למחר לחכות צרי� שאי� והחידוש הכוכבי�, מצאת

שמביא4. השמיני ליו� לחכות צרי� ואי� שמש, בהערב שנטהר יומא, טהר
קרבנותיו.

שוה.5. זמנ� הסוגיה למסקנת

יוצא.6. וזה נכנס זה עי�, כהר� השמשות שבי� יוסי כר' סובר

'b sc
אמו.1. משדי יונק ותינוק בעלה ע� מספרת אשה והאחרונה משמרות, ג'

יתפלל2. בדר� המתפלל ג. בדר�. מתפללי� ב. לחורבה. נכנסי� אי� א.
קצרה. תפילה

ב.3. גדול. ושבח נאה תפילה היא כי המלאכי�, יתקנאו שלא כדי א.
כדי בארמית ותיקנו הארצות, עמי שישנ� הדרשה אחר לאומרו רגילי�

יבינו. שכול�

מפולת.4. חשש מפני לא,

דעלמא.5. מילי וכ"ש תורה דברי � ב' דעה תורה. דברי � א' דעה

הלילה.6. ומגיע היו� בסו� � ב' נש� היו�. ומגיע הלילה בסו� � א' נש�

'c sc
בליל1. אמר משה ב'. בדאי. משה ויאמרו פרעה אצטגניני יטעו שמא א'.

נגאל. מחר כ� חצות שכעת שכמו י"ד,

מלכי2. ב. בחצות. ק� ודוד שעות, ג' עד ישני� העול� אומות מלכי א.
שפיר בד� מלוכלכות ידיו ודוד בכבוד�, אגודות יושבי� העול� אומות

ושליא.

מפיבשת3. פני מכלי� � כלאב בהלכה. דוד פני מבייש שהיה � מפיבשת
בהלכה.

חובה.4. ערבית שתפילת לפסוק ב. שינה. מאונס להרחיק א.

ה�5. כי הפסוקי� לומר ונית� מלהפסיק. להזהר יש 'רשות', לסוברי� א�
י"ח כנגד אזכרות י"ח בה� יש וכ� ה�, ארוכה וכגאולה חכמי� תקנת

ברכות.

בו6. יש ועוד בי"ת. אל"� בו שיש משו� העוה"ב, ב� שהוא לו מובטח
וכו'. יד�' את 'פותח פסוק

'd sc
המיתה.1. יו� יזכור לאו וא� ק"ש, יקרא לאו וא� בתורה, יעסוק

.2� מצא לא וא� תורה, בביטול יתלה מצא לא וא� במעשיו, יפשפש
ה�. אהבה של יסורי�

עוה"ב.3. ישראל, �אר תורה,

אהבה.4. של � ומתו לו כשהיו אהבה, של אינ� � כלל לו כשאי�

בי�5. נתונה שתהא מיטתו על ב'. למיטתו. סמו� שתהא תפילתו על א'.
לדרו�. צפו�

מלאכה.6. לעשות � תוס' ובמלאכה. בתורה לעסוק � רש"י

'e sc
נכתבי�.1. ושני� הזכרונות, בספר נכתב לא אחד

תפילה.2. תהא ש� רנה במקו� � התפילה' ואל הרנה אל 'לשמוע

קמ"ל.3. � בעול� שלו� לעשות אלא תורה דברי אינו שדי� הו"א

מותר.4. � לדרשה בשבת �ולרו אסור, � מביהכ"נ כשיוצא

עומד5. � תוס' לביהכ"נ. פניו מחזיר ולא ביהכ"נ, מאחורי עומד � רש"י
שהע� בזמ� ביהכ"נ במזרח

למערב. משתחוי�

המנחה.6. בתפילת אלא נענה לא אליהו כי מנחה.

'f sc
כועס.1. אימתי ידע ובלע� אחד, רגע

לקלל2. להמשי� יכול היה הכעס, בזמ� מתחיל שהיה כיו� ב'. 'כל�'. א'.
הזמ�. אחר א�

ג'.3. עכו"�. על שכינתו תשרה שלא ב'. ישראל. על שכינתו תשרה א'.
הקב"ה. של דרכיו להודיעו

שהודתה.4. הראשונה ולאה אדו�, שקראו הראשו� אברה�

ותשבחות.5. בשירות לקב"ה שריוהו דוד ממנה שיצא

דשמיא6. במילי א� ב'. אפשר. דשמיא ובמילי אפשר, אי דידיה במילי א'.
אפשר לו משחקת שהשעה א� ג'. לו. משחקת השעה כשאי� רק אפשר

גמור. צדיק המתגרה כאשר

'g sc
ולבניו.1. לו גלות וגור� רע, שכ� נקרא

מכול�.2. קלה ונשיקה מכול� קשה אסכרה

אפיה3. מהדר ששת ורב תיקו. � לפסוק פסוק ובי� מותר, לגברא גברא בי�
וגריס.

לקרוא4. לכתחילה ויש הבאה, הפרשה את לקרוא אפשר שבת של ממנחה
שבת. סעודת לפני

תשמיש.5. ג'. הכסא. בית ב'. אכילה. א'.

של6. � השחר עמוד אחר ואחת ערבית, של � השחר עלות קוד� אחת
שחרית.

'h sc
חצות.1. עד � עזריה ב� אלעזר ר' הבוקר, עד � ר"ע

עזריה2. ב� אלעזר ר' הבוקר. עד למצרי� שמעו ולא דישראל, חפזו� � ר"ע
בכורות. במכת בחצות והיה דמצרי� חפזו� �

יצאו3. כ� 'ואחרי בה�, קיי� אות�' ועינו 'עבדו� אברה� יאמר שלא
בה�. קיי� לא גדול' ברכוש

לכלב.4. זאב בי� ג'. לכרתי. תכלת בי� ב'. ללב�. תכלת בי� א'. � משיכיר
ויכירנו. ד"א ברחוק חברו את משיראה ה'. לערוד. חמור בי� ד'.

.5.�הנ קוד� לקרוא המובחר ומ� שעות, ג' עד לקרוא נית�

דמי.6. אריכתא כגאולה בתפילה, רבנ� שקבעוהו כיו�

'i sc
בתשובה.1. שיחזרו התפללה ואשתו שימותו התפלל ר"מ

לבקרו.2. ישעיהו ובא לחזקיהו יסורי� נת�

על3. אביו עצמות גרר ג'. הנחושת. נחש כתת ב'. הרפואות. ספר גנז א'.
חבלי�. של מיטה

עצמו.4. בזכות לו שיתלו וזכה משה,

אחר.5. בזמ� בתורה שעוסק ממי יותר ק"ש הקורא גדול

כב"ש.6. קרא ור"ג כדרכו, קורא � ב"ה ויקרא, יטה � ב"ש

`"i sc
טרוד.1. אינו � אלמנה מצוה, טירדת טרוד � בתולה

ולקרוא.2. לקו� צרי�

עשה3. לא � מחמירי� שב"ש שא� א'. � והחידוש כלו�', ולא עשה 'לא
לא � לב"ה לעשותו נכו� שאי� כיו� בדיעבד, שיצא שאע"ג ב'. כלו�.

כלו�. עשה

חוש�.4. מפני אור גולל � בלילה יו� חוש�, ובורא אור יוצר � ביו� לילה

רבה.5. באהבה שיצא מכיו� לא,

לתורה6. וקילוס למקו� הודאה בה יש כי העמי�, מכל בנו בחר אשר
וישראל.

a"i sc
אמת'.1. תורה שאר 'אי� הארצות לעמי יאמרו שלא המיני� תרעומת מפני

יד"ח.2. יוצא היה שהכל מבר� היה א� ג� כי יצא,

בנחת.3. וזוק� אחת בבת מהר וכורע זוק�, בהש� כורע, בברו�

חוזר.4. שאינו ר"ח דעת ב'. ששכח. התוספות בכל חוזר א'.

ה'.5. עבירה. הרהור ד'. מיני�. ודעת מצות עול ג'. יצ"מ. ב'. ציצית. א'.
ע"ז. הרהור

מזכירי�.6. אי� � חכמי� מזכירי�, � זומא ב�
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b"i sc
יעקב.1. ליעקב לקרוא ומותר אברה�, שמ� והיה שנאמר בעשה עובר

לשו�.2. בכל � לחכמי� הקודש, בלשו� � לרבי

ראשו�3. פסוק � ר"מ כוונה, צריכה הפרשה ר"ע�כל לבב�, על עד � ר"א
בלבד.

היה4. א� אבל שיעמוד, מהל� היה שא� והיינו בעמידה, לבב� על עד
לעמוד. צרי� אי� יושב

שמעו�5. ר' השיעור. כדי תו� יצ"מ מזכיר והיה חוזר, אינו � קפרא בר
יצ"מ. להזכיר כדי חוזר, � ברבי

הכבוד.6. מפני

c"i sc
ומפסיקי�.1. דאורייתא שהיא מק"ש ק"ו יכול,

זו.2. מטעימה הנאה לו אי� ובזה ויפלוט שיטעו� והיינו לטעו�, יכול

בשלומו.3. לשאול יכול פגשו א� א� אסור, חברו לפתח להשכי�

לעשות.4. רק בה יש ויאמר ואילו ולעשות, ללמוד בה יש שמוע א� והיה

שהשליח5. מפני ק"ש, הקדי� שרב שהיה והמעשה ק"ש, להקדי� שאי�
תפיליו. מלהביא התעכב

בעצמו.6. שקר עדות מעיד כאילו

e"h sc
דמנקי.1. מידי ובכל ובצרורות בעפר ינקה

עד2. לחזר יש לאחריו ולתפילה ק"ש, זמ� יעבור שמא לחזר אי� לק"ש
מיל.

השמע3. ושמע' 'הסכת הפסוק שדורש מכיו� יצא לא � יוסי ר' יצא, � ת"ק
שומע'. שאתה לשו� 'בכל דורשו ות"ק לאוזנ�,

לכ�4. וכביצה, כזית עצמ� על החמירו שה� יתירה חומרה ברכהמ"ז א'.
חד מוציא דרבנ� וחד שביעה, כדי אכל הקט� ב'. להוציא. יכול קט�

דרבנ�. תרי יש ובמגילה דרבנ�,

יוסי.5. כר' והלכה יצא, לא � יהודה ר' יצא, � יוסי ר'

מ'למדת�'6. ונלמד מהרה, ואבדת� בשד�, עשב לבבכ�, על לבב�, על
ת�. למוד� שיהיה

f"h sc
שמע.1. א� לוהיה יחזור הפרקי�, בי� הפרק, לראש יחזור הפרק, אמצע

שיפול.2. פחד ואיל� מרובי� שענפיה� מפני וזית, תאנה

מעי�3. מתפללי� בשכר�, כשעושי� י"ח, מתפללי� בסעודת� כשעושי�
י"ח.

שבעה4. כל ויולדת מדרבנ�, הראשו� בלילה ואבלות אסטניס שהוא מפני
.�לרחו יכולה ג�

חסרונ�'.5. ימלא 'המקו� לו ואומר עבדי�, על תנחומי� מקבלי� אי�

חשובי�.6. אינ� מכ� ויותר החשובי�, ה�

f"i sc
שלא1. יעסוק שיכבדוהו ע"מ ולומד נברא, שלא לו נח לקנתר ע"מ לומד

לשמה. שיגיע כדי לשמה

תורה.2. ללמוד ללכת לבעליה� רשות ונותנות לת"ת, בניה� את ששולחות

ובמצוות3. בתורה אלופינו ב'. במצוות. ומסובלי� בתורה אלופינו א'.
ביסורי�. ומסובלי�

בזכות�.4. אלא בצדקה ניזוני� שאינ� צדיקי�,

מיחזי5. יכול, אי� � רשב"ג קוראי�. כול� כי יוהרא אי� יכול, � ת"ק
כיהורא.

בתורה.6. האמורות מצוות ומכל תפילה תפילי�, ק"ש,

g"i sc
ויתפלל.1. ק"ש יקרא והשני ישמור א' ששומרי�, ושני� פטור, המשמר

מותר.2. לד"א �חו אסור, למת ד"א תו�

לרש.3. לועג ויהיה ציצית ללבוש כול� רגילי� לא בזמנינו א'. � מפני לא,
התורה כל קיי� כאליו נראה ילבש וא� תרי"ג, בגימטריה ציצית ב'.

שמחות. במסכת מבואר כ� ג'. בחייו.

כעת.4. שמת אחר מת לה� מספר אא"כ לא,

יגנבו5. יגנבו שא� כדי באמצע, יתומי� ושל ולמטה מלמעלה שלו מעות
שלו. ירקבו מהקרקע ירקבו וא� שלו

הכניסו.6. ושמואל הדעת, חלישות לו וגר� אפס לרב נכנס לא כי

h"i sc
יקרו.1. תובע הקב"ה מרבנ� צורבא לו, אכפת לא אד�, סת�

בנידוי.2. יהיה

יכול.3. � מרבנ� ולצורבא יכול, אינו רגיל לאד�

הבאי�4. � יהודה ר' פטורה. פנימית שורה חייבת, חיצונית שורה � ת"ק
חייבי�. לאו וא� פטורי� האבל מחמת

ה'.5. נגד תבונה ואי� עצה ואי� חכמה אי� בגדו, יפשוט

הקבר.6. על ששמי� מצבה � תוס' הקבר. שע"ג כיסוי � רש"י

'k sc
לא.1. ואחרוני� הש�, קדושת על נפש� מסרו ראשוני�

היה2. כי הרע לעי� חשש ולא כמותו, זרע לה� ויהיה הנשי� שיראוהו כדי
יוס�. מזרע

לחינו�.3. הגיע שלא קט� � תוס' לחינו�, שהגיע קט� א� � רש"י

וערב,4. צהרי� בקר מתפלל כי שהזמ"ג, עשה למצות שנחשב הו"א
נינהו. רחמי כי וחייבות

בשמור.5. ישנ� ונשי� בזכור, ישנו בשמור שישנו כל כ�,

יהיו6. שלא כדי ומהרהר כדיבור, לאו הרהור ב'. דמי. כדיבור הרהור אא.
בטל. והוא עוסקי� העול� כל

`"k sc
אקרא1. ה' ש� 'כי � התורה ברכת וברכת', ושבעת 'ואכלת � ברכהמ"ז

לאלוקינו'. גודל הבו

.2� ויציב אמת לקולא. וספיקא מדרבנ� לקרוא חייב � יחזור לא � ק"ש
לחומרא. וספיקו מהתורה חייב � יחזור

התפלל.3. בספק דבריו את אמר יוחנ� ור' שנזכר, במקו� יפסיק

קדושה.4. לומר יכול יחיד � למודי� �ש" שיגיע עד יגמור א� � הונא רב
קדושה לומר יכול יחיד אי� � לקדושה �ש" שיגיע עד יגמור א� � ריב"ל

לעצמו.

כמות�.5. הלכה ואי� להפסיק, שיכול אמרו יוחנ� ר' תלמידי

ובכ"ז6. בסקילה, שדינו בהמה ע� שוכב לפרשת סמוכה מכשפה פרשת
מאוב. בסקילה שדינה לומד

a"k sc
ילמד.1. לא � ראש קלות מתו� שבא קרי ובעל ורתת, באימה ללמוד צרי�

ילמד. � אונס לו שארע וזב

קרי2. בעל ויכול טומאה מקבלי� אי� תורה שדברי בתירא ב� כר"י הלכה
בתורה. לעסוק

אצל3. מצוי� ת"ח יהיו שלא � לפרס� לא תורה, ביטול משו� � לפרס�
כתרנגולי�. נשותיה�

חכמי�.4. � קבי� ט' נתינת עזרא. � סאה במ' טבילה

מג'5. יותר יקרא לא � ר"מ במרוצה, קורא � ת"ק ב'. בברכות. יקצר א'.
פסוקי�.

א�6. ב'. להטפיח. ע"מ טופח בו ואי� בגדיו על או קרקע ע"ג משתי� א'.
להטפיח. ע"מ טופח

b"k sc
תועבה.1. אינה � יכול וא� תועבה, תפילתו � עצמו להשהות יכול אי� א�

.2�חול � עראי הכסא בית אמות, ד' בריחוק �חול � קבוע הכסא בית
לאלתר. ונפנה

הכסא3. בית בה�. יפנה שמא או בה� יפיח שמא אסור, קבוע הכסא בית
בה�. שיפנה חשש אי� כי מותר עראי

ככר.4. קערה, מעות, סכי�, ס"ת, תפילי�,

ולפני�5. טפח לאחור � אשה טפח, לאחוריו טפחי� שני לפניו � איש
כלו�.

ולובש�6. וחוזר שולחנו, על שחולצ� וי"א הסעודה, לפני �שחול י"א
הברכה. לפני

c"k sc
יכולי�.1. אי� � יוס� לרב יכולי�, � לשמואל

נגדה.2. ק"ש לומר יכול שאינו ערוה, באשתו טפח
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בכיס�3. כשנמצאי� ורק אופ� בכל שאסור וי"א העמוד, על בקציצה י"א
לתלות. יכול

מכוער.4. זה הרי וברצו� מותרי�, באונס

בתפילתו.5. לכוו� יכול ושאינו ביחיד,

כל6. 'ריבו� ואומר וחוזר הרוח שיכלה עד ויחכה לאחוריו ד"א יחזור
שפסק. במקו� וממשי� העולמי�'

d"k sc
אסור.1. � חסדא לרב מותר, � הונא לרב

שיהיה2. ובתנאי ריח יש שעדיי� א� מהעיקר ד"א מרחיק � הונא לרב
הריח. שפסק ממקו� ד"א מרחיק � חסדא לרב יראנו, שלא מאחוריו

הלכתא.3. והכי אסור, � לאמימר מותר, � זוטרא למר

חלקו4. ותוס' כת"ק פסק רש"י ותלמיד אסור, � ולי"א מותר, � לת"ק
כי"א. ופסקו

רגלי�5. המי וא� שהוא, כל מספיק בתחילה המי� א� � נחמ� לרב
כשמי� � יוס� לרב שהוא, כל או רביעית הא� מחלוקת בתחילה

רביעית. לכו"ע תחילה רגלי� וכשמי מחלוקת תחילה

שלה�.6. כלי זה יהיה שלא וצרי� כלי�, בב'

e"k sc
צואה.1. בו ואי� חדש כשהוא

שכר2. והמשלי� לו, יש בזמנה תפילה שכר חצות עד שחרית המתפלל
לו. יש בלבד תפילה

בסת�.3. לבטלה אי� אבל שעוברת, אחרת מצוה לעני� רשות נקראת

בה4. ויבדיל לערבית והראשונה פעמיי�, מוצ"ש של ערבית יתפלל
יבדיל. ולא לתשלומי� והשניה

הקורבנות.5. כנגד וי"א אבות, כנגד י"א

שבע6. עד � יהודה לר' היו�, כל קרב מוס� קרב� כי היו� כל � לת"ק
מוס�. קרב� קרב כ� כי שעות

f"k sc
שזמנה1. מוס� יקדי� � יהודה לר' תדירה, שהיא מנחה יקדי� � לת"ק

עובר.

רביעית.2. שעה סו� עד � יהודה כר'

רבו.3. אחורי להתפלל יכול חבר ותלמיד לעבור, יכול לד"א �מחו

כ�.4. לעשות יכול במוצ"ש לעשות מצוה צור� שיש היכ� ורק לא,

רשות.5. ערבית שתפילת

לעזרא.6. ועשירי עשיר חכ� היה כי עזריה, ב� אלעזר ר' את

g"k sc
ביהמ"ד.1. ספסלי והתווספו המדרש בית שומר את סילקו

האומות.2. כל בלבל סנחריב כי בקהל, לבוא מותר

מנחה3. להתפלל יוכל שלא היכ� שרק ר"י ודעת כ�, לעשות יש שתמיד י"א
כ�. לעשות צרי� הלילה עד

ביציאתו.4. ואחת המדרש לבית בכניסתו אחת

וד�.שי5. בשר כמורא עליה� שמי� מורא הא

שבק"ש,6. אזכרות י"ח כנגד וי"א לה', הבו שבמזמור אזכרות י"ח כנגד י"א
שבשדרה. חוליות י"ח כנגד וי"א

h"k sc
אותו1. מעלי� הצדוקי� בברכת ואלו אותו, מעלי� לא ברכות בשאר

הוא. שמי� שחוששי� חז� מלהיות

המי�.2. על דוד שאמר קולות שבעה כנגד

הזכרות3. סת� אבל צרכיו ודוקא תפילה, בשומע צרכיו כל אד� שואל
אסור. � ושבחי�

.4� רגליו עקר ולא שלו� ושי� במודי� לעבודה, חוזר � בעבודה נזכר
לראש. חוזר � תפילתו סיי� לעבודה, חוזר

בלשו�5. אומרה שאי� � לרבנ� כמשאוי, עליו דומה תפילתו � אושעיא לר'
דבר. בה לחדש יכול שאי� � יוס� ורב לרבה תחנוני�,

הדר�.6. תפילת התפלל

'l sc
אומרה1. חסדא ולרב מהל� אומרה ששת ולרב מפרסה, להתפלל יכול

מעומד.

במקומו2. ישב לאו וא� ויתפלל, ירד � בחמורו שיחזיק מי לו יש א�
ויתפלל. במקומו ישב שלעול� וי"א ויתפלל,

ק"ש,3. יקרא אח"כ הזמ� וכשיגיע שיצא קוד� יתפלל � דשמואל לאבוה
הלכה פסק ור"ח ויתפלל, ק"ש ויקרא הזמ� שיגיע יחכה � ולרשב"א

כרשב"א. פסק ותוס' דשמואל כאבוה

שלומד.4. היכ� המדרש בבית

בלילה.5. החודש מקדשי� אי� כי ומתפלל, חוזר אי�

במקו�6. � ברעדה' וגילו ביראה ה' את 'עבדו מהפסוק ונלמד ראש, בכובד
רעדה. תהא גילה

`"l sc
לבוא.1. לעתיד דהיינו פינו', שחוק ימלא 'אז דכתיב

בטלי�.2. ודברי� ראש קלות שיחה, שחוק, עצלות, עצבות, מתו� לא

זוכרהו.3. כ� שמתו� הלכה דבר לו יאמר

שזה4. ברכה באמצע כורע שהיה או שבסו�, בתחנוני� כורע שהיה או
מותר.

שתיתי'.5. לא ושכר 'יי� לעלי שאמרה מחנה

בזה'.6. עמכה הנצבת האשה 'אני לעלי שאמרה מחנה

a"l sc
ישראל.1. בשביל אלא היתה לא גדולת� כל כי מגדולת�, רד ל�

כסא2. יעמוד שלא ק"ו עומד, אינו האבות שה� רגלי� ג' של כסא א� כי
אחת. רגל ע�

גדל�'3. את להראות החילות 'אתה ואח"כ ה'', אל 'ואתחנ� דכתיב ממשה
וכו'.

בתפילה.4. אלא נענה ולא טובי� מעשי� בו היו משה שהרי תפילה,

.5� בתפילתו לכוו� מעיי� וא� הוא, רע דבר � בקשתו שתענה מעיי� א�
הוא. טוב דבר

נעשית6. מלאכת� חסידי� שהיו ומתו� וכו'', בית� יושבי 'אשרי דכתיב
משתמרת. ותורת�

b"l sc
הואיל1. יפסיק � כנגדו בא נחש היה וא� יפסיק, � עקרב יפסיק, לא � נחש

כועס. והוא

פרנסה2. היינו � ומטר טל המתי�, כתחיית שקול � גשמי� גבורות
בברכת קבעוה היא וחכמה הואיל � הבדלה הפרנסה, בברכת וקבעוה

החכמה.

קבעוה3. והענו חזרו הכוס, על קבעוה העשירו בתפילה, קבעוה בתחילה
בתפילה.

האמצעית.4. הברכה באמצע אלוקינו' ה' 'ותודיענו ברכת אומר

את5. להזכיר יש � שמ� יזכר הטוב רשויות, לשתי כמודה שנראה � מודי�
הטובה. על כמו הרעה על לבר� חייב כי הרעה על ג� ה'

.6� פעמיי� הפסוק כל וכשאומר מגונה, � פעמיי� 'שמע' תיבת כשאומר
אותו. משתקי�

c"l sc
יעלה.1. שלישית יהבהב, שניה יסרב, ראשונה פע�

אינה2. אמ� עניית כי הפסק, טע� נקטה ולא הטירו�, מפני המשנה טע�
הפסק.

'אל3. שהתפלל מרי� על רבינו משה מתפילת ונלמד להזכיר, צרי� אי�
לה'. נא רפא נא

ורגלי�.4. ידי� פישוט � השתחויה ברכי�, על � כריעה אפי�, על � קידה

שאי�5. וסימ� היא התפילה תחילת באבות כשטעה ודוקא לו, רע סימ�
תפילתו. את רוצי�

בבקעה.6. להתפלל ואי� חלונות, ע� בבית להתפלל יש
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