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מסכת ברכות

פרק ראשון

ה"א
8: כמה כוכבים יצאו וכו'. עיין כללי המילה לר' יעקב >הגוזר<, עמ' 120.

26: הדא דתימר באילין דלית אורחתהון מתחמיא וכו'. עיין כללי המילה ה >נ"ל<.

29-28: ובלחוד דיתחמון תלתא כוכבין בר מן הדא כוכבתא 1: עיין ספר מנות ה >לוי< 
עמ' >קמ?< ב 2 }ע"א{.

7-6: מאן תנא ראיה נחלקת לשנים ר' יוסי >תוספ< תא כריתות פ"ב הט"ו }עמ' 564{ 3, 
>ר'< גרשום שם יט ע"ב 4.

7: א"ל קשתה רשם נקודה אחרי "קשתה", ונ"ב: >כלו< מר שבח אותו >ו< א' לו ַקַשּתה 5, 
וכל"ז >בפי< ר' יוחנן במגילה עב ע"ב }שו' 30{ 6.

8: למה א"ל קשתיה רשם נקודה אחרי "קשתיה".

19-18: שרי מלכא נפק אע"ג דלא נפק אמרין דנפק. >ע< יין ב"ר 776  7.

הוא כוכב נוגה. ראה סוקולוף, מילון ארמית גלילית, עמ' 253, טור א, ערך כוכבה.  1
כך נראה לי להשלים, אע"פ שהאות הראשונה נראית "ל" ולא "ק", כי בעמוד ל ואילך אין כלום   2
בנידון. וז"ל במקום שציינתי: "וטרם יכבה ]השמש[ ככבים ]![ יוצאים ומאירים וכמו שנתבאר זה 
בגמרא לענין בין השמשות". וציינו המדפיסים שם על הגליון: שבת סוף פ"ב. כלומר, בבלי שבת 
לה ע"ב. ולשון הברייתא שם: "לא כוכבים גדולים הנראין ביום". ולשון לונץ כאן, ד"ה הדא 

כוכבתא: "כלומר כוכב הערב המבהיק ביותר, שבהגלותו עדיין השמש על האופק" )ב סע"א(.
הכוונה כנראה למאמר: "אמר להן ]ר' יוסי לחכמים[ הגבהה היתה בשבת והורדה ביום הכפורים".   3

ועיין בתס"ר, ב, עמ' 295, שו' 29/30.
ראה עוד מחקרים, עמ' 180, ד"ה וע"פ זה.  4

כלומר, קלעת למטרה.  5
ראה עוד: מחקרים, ריש עמ' 180, ד"ה ברכות; שם, ד"ה וע"פ זה; שם, עמ' 191, ד"ה ברכות )וציין   6

לעצמו בתס"ר, ד, עמ' 122, סוף שו' 22(.
וכיוצא בזה בירושלמי יומא שהבאתי בהערה הבאה.  7

ב ע"ב

ב ע"ג
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20-19: שרי עליל לא אמרין דעל עד שעתה דייעול: פירוש בתמיה 8. ועיין דייסמן 
368, >מ< נה"מ )ב( 111.

ן 9 השם "רב  20: זה שעומד ומתפלל צריך להשוות את רגליו. וכו'. >נר< אה שחסר ּכֵ
>הו< נא". ועיין מדרש תלים >הו"< ב עמ' 2  10.

24-23: ר' חנינא... המלאכים אין להן קפיצין שבועות לז ע"א }שו' 68-67{.

26-25: א"ר הונא זה שרואה את הכהנים בבית הכנס' וכו'. מחז"ו עמ' 101.

31: מראה מקום והגהות, אות א. הוסיף בסוף ההערה: לקמן יומא מ ע"ב.

שם: אמר ר' חצנ' >צ"< ל: חיננא )כי"ר 11(.

40-39: כמין תרין דקורנין דנהו' וכו'. >הגור< ן 12 ח"ד }תרס"ג{ 52 }לישע' נח, ח{.

48: ואתי' דר' חייא כר' יודה )חייא(, ונ"ב: >חנינא< )>כי"ר< וכי"ס(.

54: ומה טעם היושב על חוג הארץ וכו'. >עיי< ן מעין גנים לאיוב 71.

56-55: תני עץ חיי' מהלך חמש מאות שנה. עיין תדב"א עמ' 10 }ד"ה אמרו חכמים{, 
ושיר השירים זוטא שכטר 13 עמ' 13.

59-58: תני עץ חיים אחד מששים לגן וכו'. פירוש לספר יצירה >עמ' 71?<.

62: ורבנן אמרין כשני אבות הראשוני' >עיין נדרים לב ע"< א 14.

כך רגיל רבינו לכתוב תחת בתמיהה. וילון משיג על הצורה הזו. ראה ח' ילון, פרקי לשון, ירושלים   8
תשל"א, עמ' 41, סי' ב. ולעצם הפירוש בתמיהה, ראה ירושלמי יומא: "כאנש דסלק מטבריא 
לציפורין עד דהוא בטיבריא אמרין בציפורין הוא יתיב" )פ"ו ה"ה, מג ע"ד שו' 43( – בניחותא.

ן(. ויתכן שרבינו מעיר כאן על בובר שציין לו  ן )או ּכָ כך מנוקד בכתב היד. וקשה, שהיה צ"ל: ּכַ  9
בסמוך, שבהערה י שם, הוא כותב: "ובירושלמי שם תמצא במאמר שלפניו ]כלומר, לפני מאמר 
ר' חנינא שבא להלן שו' 24-23 בדיבור הבא[ מאמרים אחרים בשם ר' הונא ור' ישמעאל", ולא 
עלה על דעתו של בובר שיש לגרוס גם כאן "ר' הונא", כדלעיל שו' 18, וכדלהלן שו' 25, ושאגב 
השם ר' הונא דלעיל שו' 18, הובאו שתי המימרות האחרונות האלה כאן. ולפי זה, אין "שחסר 

ן חסר". ן" אלא "שּכֵ ּכֵ
עיין בהערת בובר, שם, הע' י. וראה עוד אהצו"י, עמ' 7, ד"ה המלאכים.  10

בכי"ר: "חננא" )עמ' 43א שו' 38(. ולא דק.  11
ב"ז באכר, "לקוטים מספר אבן בחן לר' מנחם בן שלמה. ביאורי מקראות נביאים וכתובים".  12

ראה ש' שכטר, אגדת שיר השירים, קמברידג' 1896.  13
השלמתי כאן ע"פ מהד' לונץ, ג ע"ב, ד"ה כימי. ובא רבינו לומר כאן "צא מהן שתי שנים   14
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64-63: וכשם שבין האר' לרקיע מהלך חמש מאות שנה. כך בין רקיע לרקיע וכו'. 
>עיי< ן תנחומא )הו"ב( תרומה }עמ'{ מז.

.15  θωράκια = .74: תרקיע מלמד שהן עשויין כטס

10-9: וכתיב אלה תולדות השמים והארץ בהבראם עיין כי"ל 16 ואוצר הכבוד 17.

12: העונה אחד מעשרי' וארבעה לשעה. וכו'. עיין בפיוט לשקלים 18.

26: לא הוה ארחא אתיא שחרא )כי"ר, כי"ס(.

36-35: כדי שישמעו חבירי תורה. ומה היו חבירי תורה אומרי' וכו'. >הלש?< ון חברי 
תורה )>תנחומ< א הישן סוף 19 נצבים(.

38: והי' רוח צפונית מנשבת בלילה וכו'. עיין לוקיאנוס כ"ג >עמ' 191< 20.

39: הה"ד והיה כנגן המנגן. וכו'. עיין סוכה נה ע"א 21 }שו' 64{.

הראשונות ]כצ"ל[ דאברהם עד שלא הכיר את בוראו" )לונץ שם(. ובטופס ד', מנה כאן את מספר 
שני האבות: קע"ז, ק"פ וקמ"ז. ותיקנתי שם בשנות אברהם: קע"ג תחת קע"ה, עי"ש. סך הכל: 
ת"ק. וראה עוד גינצבורג, פירושים, א, עמ' 54, ד"ה ובילקוט. ולמניין מפורט של שני האבות, 

ראה ב"ר, צו, מהד' תיאודור-אלבק, עמ' 1236, שו' 19.
כ"ה בדיוק בכ"י. כלומר, שריון. ראה ב"ר, מהד' תיאודור-אלבק, עמ' 112, הערה לשו' 1 )ושם:   15
תרקיה(. וראה כיוצא בזה מה שהערתי להלן, לחגיגה עז ע"ד שו' 31-30. וכבר העיר על זה 

תיאודור בהערה הנ"ל.
הלשון שם: "כי בה' בראם. כי" )עמ' 6 שו' 11; הקריאה ע"פ מהד' האקדמיה, עמ' 4, שו' 6. כלומר,   16

כיבהבראם כיביום עשות וכו', עי"ש(. ונמחקו בהעברת קו.
ראה רבינו טודרוס הלוי אבולעפיא, אוצר הכבוד השלם, ווארשא תרל"ט, ח"ב, מסכת פסחים, עמ'   17
27, ד"ה רבא רמי. ושם בהמשך, בעמוד הבא: "וזהו שארז"ל בה' בראם". ואמנם בעותק הפרטי 
שלו, מתח רבינו קו מתחת לשלוש המילים האחרונות. ועיין במחקרים, עמ' 544, הע' 1, שם 

הביא רבינו ציטוטים רבים של מכילתא דרשב"י שבספר הזה.
ראה, למשל, ר' יצחק בן אריה יוסף דוב המכונה ד"ר זליגמן בער, סדר עבודת ישראל, ירושלים   18

תרצ"ז, סלוק לפרשת שקלים, עמ' 654.
רשם "ס'", ופתרתי "סוף" על פי מחקרים, עמ' 165, ד"ה ברכות. והלשון במדרש: "חזקיה אמר   19

אלו" וכו'. ולביטויים דומים, ראה תוכ"פ, סוטה, עמ' 761, שו' 40.
ראה: Lucian, III, ed. A.M. Harmon, 1921, The Ignorant Book-Collector, p. 191. וההשלמה   20

שלי, והיא וודאית, עי"ש.
בכ"י נראה כאילו כתוב: "סו ע"א". ברם אין דף כזה במסכת סוכה לא בירושלמי ולא בבבלי.  21

ב ע"ד
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47-46: אין בעיתון מתעסקא באוריתא אתון קרייה שמע וכו'. )א( תון, ונ"ב: צ"ל: תון 22. 
וכע"ז הוריות מה ע"ד }שו' 67{.

67-66: וכל מי שהוא תוכף לנטיל' ידים ברכ' 23 וכו'. מנה"מ )ג >(< >עמ' 432<.

73-72: עוד הוא הפליג: עיין מה"פ שבועות פ"ח ה">... < 24.

3: כי משכימין היו: עיין פיאה >כא ע"ב< 25.

ה"ב
27: ר' שמעון בן יוחי עבד עובד' בשמיטתא >צ<"ל: עבר; )עובד'(, ונ"ב: )לקמן שביעית 

}לח ע"ד שו' 21{ 26(.

ה"ד
44: כל הנאכלין ליום אחד קדשים קלים בשרי"ר ואו"ז 27: >ק< דשי קדשים 28.

ה"ה
54: וראיתם אותה אין כתיב כאן אותם )כפו"פ פרק ס 29 וספרי שלח }פיס' קט"ו, ריש 
עמ' 126{(, אבל הנכון כגירסא שלפנינו. ועיין מלאכת שלמה מנחות }סוף{ >פ<"ג, 

תנחומא בובר שלח 74  30.

פירוש: תהוון, תהיו.  22
"פירושו תיכף למים ראשונים ברכת המוציא" )תוכ"פ, עמ' 76, שו' 16, ד"ה הקטן(.  23

צ"ל: פ"ז ה"ו, והוא מה"פ, לז ע"א, ד"ה רבי חנינא, והירושלמי שלנו הובא שם, לח ע"א, קרוב   24
לסוף הדיבור. וכן הוא בהערתו של רבינו אצל פרידמן, נישואין, ב, עמ' 515, הערה לכרך א, סוף 

עמ' 84. ועדיף היה לציין על "עוד" שבה עיקר החידוש, אלא שלא הקפיד.
הלשון שם: "כי מיטפלון ביה" )שו' 17(. ואולם בתוכ"פ, שקלים, עמ' 699, הע' 4, העיר על "כי"   25
שלפנינו: "והיא לשון ברייתא עתיקה". וכיוצא בה: "כי מאחרי' היו" )להלן, ג ע"ג שו' 48(, כפי 
שהעיר שם. ואילו "כי" של פאה אינה אלא שיבוש. ראה מה שהגיה בה בטופס ב' ומה שהערתי 

שם.
ההפנייה לשתי ההגהות. והלשון שם: "הוה עבר". וראה מדרשי תימן, עמ' 35, ד"ה ציון.  26

ח"ב, סי' רלא, נה ע"ב )ע"פ גינצבורג, פירושים, א, עמ' 111, ד"ה כל הנאכלין(.  27

ושיטה אחרת בטופס ב', עי"ש. ונראה עיקר כהגהתו כאן המסתמכת על שרי"ר.  28
מהד' לונץ, ב, עמ' תשפג.  29

ראה עוד: ה' הירושלמי, עמ' כ; שם, אות נ.  30

ג ע"א
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